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  إِْنِجيُل َمتَّى
    
  ةـمقدم
  
  

هو القديس مىت اإلجنيلى، أحد االثىن عشر تلميذا، ومعناه "عطية اهللا"، ويسمى كاتبه:   )1(
أثناء عمله كعّشار (جامع ضرائب) من  ملسيح"الوى". وأبوه يسمى َحلْفَى. دعاه ا أيضا

ت كانالظلم وحمبة املال، وحلساب السلطة الرومانية، وهى وظيفة يصاحبها االستبداد و ليهودا
، دعا فيها لمسيح، ألهنا حلساب املستعمر. وبعدما دعاه، صنع وليمة لليهودمكروهة من ا

  ويتوبوا عن خطاياهم. ملسيحأصدقاءه العشارين ليسمعوا كالم ا
  
عام  ليمـأورشم، قبل خـراب 65- 60النسخة اليونانية حواىل عام زمن كتابته:   )2(

  د الرومان.م على يد تيطس قائ70
  
  فلسطني. مكان كتابته:   )3(
  
  العربانية، مث أعاد مىت كتابته باللغة اليونانية. لغة كتابته:   )4(
  
  أغراضه:  )5(

  ، وفيه تتم نبوات األنبياء.ليهوداينتظره  الذىهو املسيَّا  ملسيحإثبات أن ا  أ   )
 ليهودعلى ادعاءات اإثبات حبل العذراء بال زواج بشرح املالك ذلك ليوسف، والرد   ب )

  سرقوا جسده من القرب، مؤكدا قيامته. ملسيحا تالميذبأن 
ملك أرضى، وميلهم للعبادة  ملسيحبأخطائهم، مثل ظنهم أن ُملك ا ليهوديصارح ا  حـ)

  الشكلية.
تفسريه  الذىية، مثل: "عمانوئيل" ليهوداالهتمام باألمم، إذ يشرح هلم بعض املعاىن ا  د   )

  هم.خالصتدعى "اجلمجمة"، أى اهتم بتبشريهم و الىت"اجللجثة" "اهللا معنا"، و
  ، وأنه من نسل إبراهيم وداود. ليهودمرَسل لتبشري ا ملسيحإعالن أن ا  هـ)



)14 ( 

بطرس أن عليه ُتْبَنى الكنيسة. ويقول إنه عند  إميانإظهار أمهية الكنيسة، فيقول عن   و   )
يتجاوبا مع العتاب الشخصى أو اخلالف بني شخصني، جيب الرجوع للكنيسة، إن مل 

  الشهود للمصاحلة.
تأكيد اجلانب األبدى، فيتحدث عن عالمات اجملئ الثاىن، واالستعداد لألبدية، مث أمثلة   ز   )

  لالستعداد ودخول امللكوت.
  
  أقسامه:   )6(

  ).-وميالده، وأحداث امليالد، ورحلة العائلة املقدسة (ص  ملسيحنسب ا  أ   )
  ).حنا املعمدان (ص بشارة يو  ب )
  ).ه (ص تالميذمن  وبدء بشارته، واختياره  ملسيحاجتربة   حـ)
  ). -على اجلبل (ص  ملسيحاعظة   د   )
  ).11-8االثىن عشر (ص  تالميذ)، واختياره لباقى ال†ومعجزاته( ملسيحاخدمة   هـ)
  ). -(ص  لمسيحومقاومتهم ل ليهودرفض ا  و   )
ني، وأحداث األسبوع فّريسّيوتطهري اهليكل، وتبكيت الكتبة وال ليمأورش ملسيحدخول ا  ز   )

األخـري من حياته على األرض، وحـديثه عن اجملئ الثاىن، واالستعداد للحياة األبدية 
  ). -(ص 

  ). -وحماكمته، وآالمه وموته، وقيامته، وظهوراته (ص  ملسيحالقبض على ا  ح  )
  تنقطع طوال مدة حياته على األرض. مل ملسيح) يالحظ أن معجزات ا†(

  
  كھنة وخّدام

  كنيسة مار مرقس مصر الجديدة
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لُ  احُ حَ صْ األَ   األَوَّ
  ووالدته لمسيحنسب ا

    
  

  ):17- 1(ع  لمسيح) نسب ا1(
إبراهيم ولد إسحق، وإسحق ولد  -2 .كتاب ميالد يسوع املسيح ابن داود ابن إبراهيم -1

ويهوذا ولد فَارَِص وَزاَرَح من ثامار، وفارُص ولد َحْصرونَ،  -3. يعقوب، ويعقوب ولد يهوذا وإخوته
. وأراُم ولد َعمِّيناداَب، وعميناداُب ولد َنْحُشونَ، وحنشونُ ولد َسلُْمونَ -4. ولـد أراَم وحصـرونُ

ويسى  -6. وسلمونُ ولد ُبوَعَز من راحاب، وبوعُز ولد ُعوبِيَد من راعـوثَ، وعوبيُد ولد َيسَّى -5
نُ ولد َرَحْبَعاَم، ورحبعاُم ولد وسليما -7. ولد داوَد امللَك، وداوُد امللُك ولد سليمانَ من الىت ُألورِيَّا

وعزيا  -9. وآسا ولد َيُهوَشافَاطَ، ويهوشافاطُ ولد ُيوَراَم، ويوراُم ولد ُعزِّيَّا -8. أَبِيَّا، وأبيا ولد آَسا
وحزقيا ولد َمَنسَّى، ومنسى ولد آُمونَ،  -10 .ولد ُيوثَاَم، ويوثاُم ولد أََحـاَز، وأحاُز ولد ِحْزِقيَّا

وبعد سىب بابل، يكنيا ولد  - 12. ويوشيا ولد َيكُْنَيا وإخوته عند سىب بابل - 11. ُيوِشيَّاوآمونُ ولد 
. وزربابلُ ولد أبيهوَد، وأبيهوُد ولد أَِلَياِقيَم، وألياقيُم ولد َعاُزوَر - 13. َشأَلِْتِئيلَ، وشألتئيلُ ولد َزُربَّابِلَ

وأليوُد ولد أَلَِيَعاَزَر،  -15. ولد أَِلُيوَدوعازوُر ولد صادوَق، وصادوُق ولد أخيَم، وأخيُم  - 14
ويعقوُب ولد يوسَف َرُجلَ مرَمي الىت ُوِلَد منها يسوُع  - 16. وأليعازُر ولد َمتَّانَ، ومتانُ ولد يعقوَب

فجميع األجيال من إبراهيَم إىل داوَد أربعة عشر جيال، ومن داوَد إىل سىب  - 17. الذى ُيْدَعى املسيَح
  .شر جيال، ومن سىب بابلَ إىل املسيحِ أربعة عشر جيالبابلَ أربعة ع

 
يهتم  كان الىتأى جدول نسب، وهو مأخوذ من جداول األنساب  "كتاب ميالد":: 1ع

م بيد 70عام  أورشليمحبفظها انتظارا للمسيا اآلتى، وقد فُقدت هذه اجلداول عند خراب  ليهودا
هو ابن داود،  ملسيحاجلداول ليكون هذا إثباتا أن ا تيطس قائد الرومان. وقد دبر اهللا اهتمامهم هبذه

  فيؤمنوا به.
 الذى) 38-23: 3، أحدمها ىف لوقا (ملسيحجدوالن بأنساب ا لكتاب املقدسيوحد ىف ا

يكلم األمم، فيكتب النسب الشرعى، أى الذكور الذين تعتربهم الشريعة آباًء، فلو مات واحد ومل 
). فبعض األبناء 6-5: 25ب النسل للذى مات (تث ينجب، يتزوج أخوه بامرأته، وُينَس

  .ليهودمثل ا الصاملذكورين هم أبناء بالتبىن، ليعلن لألمم أهنم أبناء بالتبىن وهلم اخل
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، يكتب اآلباء الطبيعيني ألهنم شعب اهللا املتسلسلني ليهود) فألنه يكلم ا17- 2: 1أما مىت (
 .ليهودمن آبائهم الطبيعيني، أى ا
مات ومل ينجب.  الذىيب مرمي له أب شرعى هو هاىل املذكور ىف لوقا، فنرى يوسف خط

أما يعقـوب املذكور ىف مىت فهو أبـوه الطبيعى كما يقول القديس ساويرس األنطاكى. أما 
  ) فكتب نسبه اإلهلى.2- 1: 1يوحنا (

  ، ومعناه خملّص. لمسيح لنساىنيسوع هو االسم اإل "يسوع املسيح":
املمسوح من اهللا هلذه اخلدمة، أى فداء البشرية. وىف العهد القدمي كان فمعناه  ملسيحأما ا

؛ واملمسوح له سلطان من اهللا ليقوم ملسيحُيمسح النىب والكاهن وامللك، وهذه الثالثة اجتمعت ىف ا
  بعمله.

)، وابن إبراهيم 7: 9وهو داود امللك كما ذكرت النبوات (إش  "ابن داود ابن إبراهيم":
  ).18: 22 (تك كما وعده اهللا

 أن املسيا املنتظر سيأتى من نسل داود وإبراهيم. ليهودهذا األمر معروفا عند مجيع ا كانو
  
  :17-2ع

خطايا  ملسيحيالحظ ىف هذه السلسلة تنازل األنساب من إبراهيم إىل يسوع، إذ حيمل ا  أ   )
حاب الزانية، البشرية ويفدينا وخيلّصنا، ألن هذه السلسلة حتمل خطاة كثريين مثل را

زنا معها داود. ىف حني يرتفع القديس  الىتارتدت ثوب زانية، وامرأة أوريا  الىتوثامار 
لوقا ىف سلسلة أنسابه من يسوع إىل آدم، فهو يرفع البشرية كلها إىل اهللا، أبو آدم، ألن 

 لوقا خياطب األمم.
ذين أُِجنبوا بالتوالد يتكلم مىت ىف سلسلة األنساب عن اآلباء الطبيعيني ليسوع، ال  ب )

  اجلسدى، أما لوقا فيذكر اآلباء الشرعيني.
جسديا.  ملسيحتنتهى سلسلة األنساب إىل يوسف وليس العذراء، مع أن يوسف مل يلد ا  حـ)

أمام اجملتمع  لمسيحال بعترفون ىف األنساب إال بالرجال، فحماية ل ليهودولكن ا
  ). -ك (عى، اعُترب يوسف أبوه كما أعلمه املالليهودا
أرادوا أن خيرجوها  عندماهى من نسل داود، إذ  أيضاوىف نفس الوقت، فإن العذراء   

من اهليكل لبلوغها سن الثانية عشر، أحضروا رجاال من نسل داود، فاختار اهللا يوسف 
  ليكون خطيبا هلا.
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 ىالذمن جهة مرمي أمه، فيذكر هاىل  ملسيحوهناك رأى آخر، وهو أن لوقا ذكر نسب ا  
 ليهوديواقيم، فينسب يوسف إليه، وهذا كان معروفا عند ا أيضاوالد مرمي، وُيَسمَّى  هو

  أنه ميكن أن ُينَسب الرجل إىل محاه.
ا من اجلداول كانىف إجنيلى مىت ولوقا  ملسيحوعلى أى األحوال، فإن جدولَْى نسب ا  

  ، بدليل عدم اعتراضهم عليها.ليهوداملعتمدة عند ا
أنه أتى  ملسيحت راحاب الكنعانية، وراعوث املوآبية، ليعلن اكان ملسيحامن جدات   د   )

  العامل كله، يهودا وأمما. خلالص
 يذكر مىت اإلجنيلى أن سلسلة األنساب مقسمة إىل ثالثة أجزاء، كل جزء منها   هـ)

م ، فرقوا مييلون إىل استخدام أرقام معينة للربكة، مثل رقم كان ليهودجيال. ويبدو أن ا
  هو ضعف رقم.  

، فرغم أن هبا اختصارات ليهودت مكتوبة ومعروفة عند اكانويبدو أن هذه السلسلة   
أجنب  الذىبل أجنب أََخْزَيا  ُعزِّيَّامل يلد  الذىحذفتها هذه السالسل، مثل يورام امللك 

  يوآش، ويوآش أجنب أََمْصَيا، وأمصيا أجنب عزيا.
ىل هدفه، وهو أن املسيا من نسل داود وإبراهيم. وإن فاختصر مىت هذه األمساء ليصل إ  

ت السلسلة األوىل قد بدأت بإبراهيم، ووصلت إىل داود العظيم، فالسلسلة الثانية كان
تنحدر من الذين ىف السىب بسبب خطايا الشعب، مث ترتفع السلسلة الثالثة لتصل إىل 

  يسوع خملّص العامل كله.
لة لوقا، وهذا يؤكد أن كال منهما مل يطّلع على سـلسلة مىت ختتلف عن سـلس  و   )

بصدق، ليعرفنا بتفاصيل أكثر عن  القدس لروحكتاب اآلخر، بل كتبه بوحى من ا
  .ملسيحا

مل يستح أن يذكر جدوده األشـرار واألمميني، فعلينا أن نكرم آباءنا وأقاربنا،  ملسيحإن كان ا  
ر أتعاهبم وفضائلهم. كما ال ننسى أن نسـبنا تهم االجتماعية قليلة، ونقـدكانت مكانحىت لو 

، فنثق ىف أنفسنا ومتيُّزنا عمن حولنا عموديةُولدنا فيها بامل الىتوالكنيسـة  لمسيحاألهم هو ل
هبـذه النعمة العظيمة، وال حنتقر أحدا له نسب وضيع، فقد يكون أفضل منا ىف نظر اهللا 

ونبحث عن فضائله  انـإنسـرم كل لنحترم ونك .ة أكرب ىف السـماءكانوسـيكون له م
  لنستفد منها.
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  ):25- 18(ع  لمسيح) حلم يوسف األول ووالدة ا2(
أما والدة يسوع املسيح فكانت هكذا: ملا كانت مرمي أمه خمطوبة ليوسف، قبل أن جيتمعا،  - 18

أراد ختليتها فيوسف رجلها، إذ كان بارا، ومل يشأ أن ُيْشهَِرَها،  - 19 .ُوجدت ُحْبلَى من الروح القدس
ولكن، فيما هو متفكر ىف هذه األمور، إذا مالك الرب قد ظهر له ىف حلم قائال: "يا  - 20. سرا

 - 21. يوسف ابن داود، ال ختف أن تأخذ مرمي امرأتك، ألن الذى ُحبِلَ به فيها هو من الروح القدس
ـذا كله كان، لكى وه -22 ".فستلد ابنا، وتدعو امسه يسـوَع، ألنه خيلّص شـعبه من خطاياهم

هوذا العـذراء حتبل وتلد ابنا، ويدعون امسه ِعمَّاُنوِئيلَ،  - 23 يتم ما قيـل من الرب بالنىب القائـل:
 .فلما استيقظ يوسف من النوم، فعل كما أمره مالك الرب وأخذ امرأته - 24. الذى تفسريه اهللا معنا

 .ومل يعرفها حىت ولدت ابنها البكر، ودعا امسه يسوع - 25

 
تنجب يسوع يكون منسوبا لرجل،  عندماأى مرتبطة برجل، حىت أهنا ": "خمطوبة :18ع

  ى وال ُتَعدُّ زانية.ليهودوهو يوسف، أمام اجملتمع ا
تعىن عقد زواج، وُتسمى اخلطيبة امرأة اخلطيب، ولكن بعد فترة  اليهود عندت اخلطوبة كان

إلخوة املسلمني ىف كتب الكتاب مث الدخلة. ا عنداخلطوبة تتم املعاشرة اجلسدبة، كما حيدث اآلن 
فبعد إمتام اِخلطبة، عند استالم يوسف ملرمي من اهليكل، أخذها إىل بيته وحفظها كخطيبة ىف طهارة 
ومل يقترب إليها. ولكنه فوجئ هبا ُحبلَى قبل أن يتم الزواج، فانزعج، واحتار بني براءهتا واحلَبل 

أى أثناء اخلطوبة، ال يعىن مطلقا أهنما اجتمعا بعد  بل أن جيتمعا"،"ق قول مىت:. ويراه بعينيه الذى
 ذلك، فالعذراء دائمة البتولية.

  
سرا  بيتهيسلم مرمي للكهنة فريمجوهنا، أو يطلقها وخيرجها من  نكان أمام يوسف أ :19ع

ا دون فضائح. وألنه بار، أراد أن يستر عليها، ويتركها متضى دون عقاب حىت ال يكون مشارك
  ىف جرمية التستر على خطية.

ال تدينهم فظهر حمبتك ملن حولك حىت لو كانوا خمطئني ىف نظرك، تعلى قدر ما تكون حمبا هللا،   
). وكما يستر اهللا عليك، كن 12: 10الذنوب" (أم  لبل تسّتر عليهم، ألن "احملبة تستر ك

  أنت أيضا رحيما مع اآلخرين.
 

  املالك بنسبه إىل داود الذى سيأتى منه املسيح. كّرهليذ"يا يوسف ابن داود":  :21-20ع
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يوسف رجل بار يفهم بسرعة إعالنات اهللا، ظهر له مالك ىف حلم، وأعلمه حقيقة حبل  ألن
العذراء بأنه من الروح القدس وليس من إنسان، وشجعه على أن يأخذها، أى يبقيها ىف منزله، 

وهو يسوع ومعناه خملّص، ألنه خيلّص املؤمنني به  ويرعاها هى ومولودها، بل وأعلمه اسم املولود،
  من خطاياهم.

فهو خملّص، ليس من االحتالل الروماىن كما ظن اليهود، بل "خيلّص شعبه من خطاياهم": 
  خملّص روحى يرفعهم من خطاياهم ليحيوا ىف الرب.

أرشد املالك  إن كنت حمتارا بني أمرين صعبني، فاهللا قادر أن يرشدك إىل احلل األفضل، كما  
  يوسف، إذا صليت له.

 
)، فهذا كالم مىت وليس املالك، فيحدثنا 14: 7يذكّرنا مىت بنبوة إشعياء ( :23-22ع

أى أن اهللا يتجسد ويصري بشرا بيننا،  "ِعمَّاُنوِئيلَ"عن حبل العذراء الىت هى مرمي، ويفسر لنا معىن 
  ويفدينا ويكون معنا ويسكن فينا.

امسه عمانوئيل، أى اهللا معنا، فهو ىف حبه يريد أن يقترب إلينا، ويكون معنا إن كان اهللا يعلن   
  ليخلّصنا من كل خطايانا ومتاعبنا.

 
يظهر بر يوسف ىف طاعته هللا، إذ رفض فكرته األوىل، وهى أن خيرجها من بيته، بل  :24ع

  وأعلن مسئوليته عنها، وآمن بكالم اهللا رغم أنه فوق اإلدراك العقلى.
 
اهتم يوسف برعاية العذراء حىت ولدت الطفل، وأمساه يسوع كما أعلنه املالك،  :25ع

  وظل يهتم هبا طوال حياته.
فليس معىن هذا أنه عرفها بعد ذلك، ولكن  "مل يعرفها حىت ولدت"، يذكر مىت أنه مادنوع

كن كثرية تأتى هبذا املعىن ىف أما "حىت"تعىن أنه مل يقترب إليها جسديا، بل رعاها كأب. وكلمة 
)، 2: 123ف علينا" (أَّمن الكتاب املقدس، فكما يقول املزمور: "عيوننا حنو الرب إهلنا حىت يتر

  ف علينا ال نرفع أعيننا حنوه.أَّليس معناه أنه بعدما يتر
كذلك عندما أرسل نوح الغراب من الفُلك، يقول الكتاب املقدس: "فخرج مترددا حىت 

أنه بعدما نشفت األرض عاد  "حىت" ةم)، فليس معىن كل7 :8نشفت املياه عن األرض" (تك 
  الغراب إىل الفُلك، بل استمر ىف األرض.
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ليس ألن العذراء ولدت بعده أبناء آخرين، ولكن أول مولود  " البكر"،وُنعت يسوع بـ 
  ينعت بالبكر حىت لو مل يولد أحد بعده.

تاره اهللا هلذه املهمة املقدسة، أن وباالستنتاج املنطقى، إنه ال ميكن ليوسف البار الذى اخ
  يدنس الرحم الذى قّدسه الروح القدس.
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 الثَّانِى احُ حَ صْ األَ 
  الناصرة إلىمصر والعودة  إلىالهرب  زيارة المجوس 

    
 

  ):6- 1) مجىء المجوس (ع 1( 
وملا ُوِلَد يسوع ىف بيت حلم اليهودية، ىف أيام هريودس امللك، إذا جموس من املشرق قد  -1

رأينا جنمه ىف املشـرق، وأتينا قائلني: "أين هو املولود ملك اليهود؟ فإننا  -2. جاءوا إىل أورشـليم
فجمع كل رؤساء  -4. فلما مسع هريودس امللك، اضطرب ومجيع أورشليم معه - 3 ".لنسجد له

فقالوا له: "ىف بيت حلم اليهودية، ألنه هكذا  -5 الكهنة وكتبة الشعب، وسأهلم: "أين يولد املسيح؟"
ى بني رؤساء يهوذا، ألن منك خيرج وأنت يا بيت حلم، أرض يهوذا، لست الصغر - 6. مكتوب بالنىب

  ".مدبر يرعى شعىب إسرائيل
 
اجملوس هم املنجمون الذين كانوا يهتمون يدراسة الطب والفلك، وكانوا علماء ىف  :2-1ع

بالدهم، وُيعتَبرون كهنة أيضا، وهلم مكانة عظيمة تبيِّنها هداياهم. وقد أتوا من املشرق، غالبا من 
ر عددهم لكن على األقل كان فيهم ثالثة متقدمون، وقد يكون تابعا هلم فارس أو العراق، ومل ُيذكَ

وكانوا قد مسعوا نبوات من أجدادهم عن ظهور جنم يشري إىل ميالد ملك عظيم. وقد  ؛عدد كبري
أراه، ولكن ليس اآلن. أبصره، ذلك، وهو من املشرق حيث يسكنون: "النىب قال َبلَْعاُم ابن َبعور 
يربز كوكب من يعقوب، ويقوم قضيب من إسرائيل فيحطم طرىف موآب ولكن ليس قريبا. 

). وقد يكونوا فهموا هذا من دانيال الذى كان رئيسا 17: 24" (عد ويهلك كل بين الوغى
فاعلم وافهم أنه من خروج األمـر لتجديد أورشـليم للمجوس، من نبوته عن ميالد املسيح: "
واثنان وستون أسبوعا يعود وُيْبَنى سوق وخليج ىف ضيق  وبنائها إىل املسيح الرئيس سبعة أسابيع

  ).25: 9" (األزمنة
والنجم الذى رأوه مل يكن جنما عاديا، فهو إما مالك ظهر بشكل جنم، أو جنم خاص روحى 

  أرسله اهللا، ويظهر هذا مما يأتى:
  النجوم تتحرك من الغرب إىل الشرق، أما هذا فمن الشرق إىل الغرب.  أ   )
  النجم يظهر ىف النهار والشمس ساطعة، وليس ىف الليل فقط. هذا  ب )
  كان يظهر أحيانا وخيتفى أحيانا أخرى (كما حدث عند سؤاهلم هريودس).  حـ)
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  كان يسري مرتفعا ىف السماء، مث ينزل فوق منزل حقري حيث ُولد املسيح.  د   )
وأنه ملك اليهود، فلما وصل النجم هبم من املشرق حىت أورشليم، تأكدوا من النبوات، 

  القصر.وظنوا أنه يولد ىف القصر امللكى، فسألوا َمن ىف 
 
، ليهودهريودس هذا هو املسمى هريودس الكبري، وهو من أصل أدومى، ودخيل على ا :3ع

وقد اغتصب املُلك. واتصف بالعنف، فقتل زوجته وبعض أوالده، وكان عمره حينذاك سبعني 
، فاضطربوا متحّيرين ماذا أورشليمسرى اخلرب ىف القصر وكل عاما، فخاف من املَلك اجلديد. و

  حييط مبيالد امللك اجلديد، وهل ميكن أن حتدث صراعات بينه وبني هريودس؟!
 الذىقتل يوحنا املعمدان، وجد هريودس  الذىو هريودس هذا هو والد هريودس أنتيباس 

  قتل يعقوب بن َزبَِْدى وسجن بطرس. 
 
يتحدثون عن املسيا املنتظر، وخاف أن ينتزع منه املُلك، فجمع فهم هريودس أهنم  :4ع

رؤساء الكهنة، أى الرئيس احلاىل والرؤساء السابقني، وكل رؤساء فرق الكهنة، وكتبة الناموس 
  حىت يستطيع قتله. ملسيحالدارسني له، لُيعلموه أين يولد ا

مه، ما دام ىف اخلطية بعيدا عن ، ال يستطيع أن حيتفظ بسالنسانت عظمة وسلطان اإلكانمهما    
  اهللا، فالسالم ال يتمتع به إال أوالد اهللا.

 
كم،  8، تبعد عنها حواىل أورشليمهى قرية صغرية جنوب غرب  "بيت حلم": :6-5ع
)، وتنبأ عنها ميخا النىب 4: 2)، أو مدينة داود ألنه ُولد فيها (لو 2: 5أفراتة (مى  أيضاوتسمى 

ية متييزا هلا عن مدينة أخرى تسمى بيت حلم ىف اجلليل، وواضح من النبوة ليهود)، وهى ىف ا2: 5(
  فيها. ملسيحأهنا صغرية وحقرية، ولكنها صارت عظيمة جدا مبيالد ا

تكلم عنه األنبياء،  الذىكيف مل يهتم الكهنة ورؤساؤهم بالبحث عن املسيا املنتظر،  الحظ
هلم. بينما حبث األمم، والبعيدون عنه ىف شكل وأشارت إليه الرموز، النشغاهلم مبراكزهم وأموا

العامل كله، وهو  الصقد أتى خل ملسيحأن ا لكتاب املقدساجملوس املسافرين من بالد بعيدة، ليؤكد ا
بالنبوات، واجملوس بالنجم ألهنم علماء فلك)؛  ليهودتناسبه (ا الىتبالطريقة  إنسانجيذب إليه كل 

  اهللا.مع صوت  نساناملهم أن يتجاوب اإل
  ىف قلبك. ملسيحبسكىن ا إنسانفمهما كنت ضعيفا أو حقريا، تتحول إىل أعظم    
  ):12- 7(ع  لمسيح) سجود المجوس ل2(
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مث أرسلهم إىل  -8. حينئذ، دعا هريودس اجملوس سرا، وحتقق منهم زمان النجم الذى ظهر -7
فأخربوىن لكى آتى أنا أيضا  بيت حلم، وقال: "اذهبوا وافحصوا بالتدقيق عن الصىب، ومىت وجدمتوه،

فلما مسعوا من امللك، ذهبوا. وإذا النجم، الذى رأوه ىف املشرق، يتقدمهم حىت جاء  -9 ".وأسجد له
وأتوا إىل  - 11. فلما رأوا النجم، فرحوا فرحا عظيما جدا - 10. ووقف فوق حيث كان الصىب

ـوا كنوزهـم، وقدمـوا له هدايا، البيت، ورأوا الصىب مع مرمي أمه، فخّروا وسـجدوا له. مث فتح
مث، إذ أوحى إليهم ىف حلم أن ال يرجعوا إىل هريودس، انصرفوا ىف طريق  - 12. ذهبا ولبانا ومرا
  .أخرى إىل كورهتم

 
مبكان ميالد املسيح، سأل اجملوس عن ميعاد ظهور النجم هلم ىف  هريودسبعد أن علم  :7ع

س إىل اليهودية، فكان أكثر من عام، وذلك ليعرف بالدهم، وَحَسَب الوقت حىت وصوهلم من فار
  سن امللك اجلديد.

ألنه يشعر بشّره إذ ينوى قتل املسيح، حىت ال تنكشف خطته ىف قتل أطفال بيت حلم ": سرا"
  اليت سيفاجئ هبا اليهود.

 
قساوته ىف قلبه ورغبته ىف أن يقتل امللك اجلديد، وأظهر نفسه ىف براءة  هريودسأخفى  :8ع
وس، كأنه يريد أن يسجد مثلهم له، فطلب منهم أن يعرفوا املكان بالتدقيق مث خيربوه. ويبدو للمج

  أنه، من اضطرابه، مل يرسل وراءهم أحدا ليعرف مكان املولود.

اعتمد اجملوس على منطقهم، فسألوا ىف القصر امللكى حيث ظنوا أن امللك  :10-9ع

جدوا أن النجم قد اختفى عنهم. وبعدما فشلوا ىف اجلديد يولد، ومل يرشدهم أحد، مث خرجوا فو
قادهم إىل بيت حلم مث إىل البيت الذى ولد فيه ومعرفة مكانه، ظهر هلم النجم اإلهلى ففرحوا جدا، 

  املسيح.
كل أفكارك فوق  متسك بوصايا اهللا لتهديك ىف طريق حياتك، وكذا إرشادات أب اعترافك   

  ومنطقك، حىت ال تضل عن املسيح.
 تتعطل مبشاغل العامل ومنطقه عن هدفك وهو حمبة اهللا، وقدر متسكك بوصايا اهللا سيظل فال

 يرشدك، ولكن إن أمهلته ستحتار وتسأل: كيف أمسع صوت اهللا؟.
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عندما رأوا الطفل يسوع مع أمه العذراء ويوسف النجار، شعروا خبشوع عظيم،  :11ع
ياهم وهى الذهب واللبان واملر، وهى تشري إىل له هدا اوسجدوا له وقلوهبم ممتلئة فرحا، مث قدمو

وظائف املسيح، فالذهب ألنه ملك، واللبان، أى البخور، ألنه كاهن بذبيحة نفسه على الصليب، 
واملر إشارة إىل آالمه وموته. ولعل هذه اهلدايا كانت معينة للعائلة املقدسة ىف تكاليف الرحلة إىل 

  ا.قاهتفنمصر ىف بعض 
إميان اجملوس باملسيح أنه كان ىف صورة حقرية، وكذلك الحظوا عدم  وتظهر هنا عظمة

  اهتمام اليهود بتمجيد ملكهم، ولكنهم آمنوا حبسب إرشاد اهللا هلم بالنجم.
 
عد زيارهتم للمسيح، أعلمهم ىف بمل يفهم اجملوس قصد هريودس الشرير، ولكن اهللا  :12ع

ىل طريق آخر عادوا منه إىل بالدهم. ويبدو أن حلم أال يرجعوا إىل هريودس ألنه شرير، وهداهم إ
هذا احللم أتاهم بعد رؤية املسيح مباشرة ليسرعوا ىف الرحيل إىل بالدهم، قبل أن ينتبه هريودس 

  وينفذ خطة قتله ألطفال بيت حلم.
إن كنت قد متتعت باجللوس مع املسيح، فال تعد إىل هريودس الشرير، أى شرورك األوىل، بل    

لدك األول وهو الفردوس حيث ُخلق آدم قدميا، أى ارفع قلبك للسماء مستمرا ىف عد إىل ب
  عالقة روحية مع اهللا.

  
  ):15-13(ع  الثانى ) حلم يوسف3(

وبعدما انصرفوا، إذا مالك الرب قد ظهر ليوسف ىف حلم، قائال: "قم، وخذ الصىب وأمه  - 13
 ".س مزمـع أن يطلب الصىب ليهلكهواهـرب إىل مصر، وكن هنـاك حىت أقـول لك، ألن هريود

وكان هناك إىل وفاة هريودس، لكى يتم  -15. فقام وأخذ الصىب وأمه ليال وانصرف إىل مصر - 14
  .ما قيل من الرب بالنىب القائل: من مصر دعوت ابىن

 
أعلم اجملوس العائلة املقدسة مبا قاله اهللا هلم ىف احللم، ففهموا أن هريودس يبحث عن  :13ع
استهزائه هبريودس وليؤذيه، ولكنهم مل يضطربوا، وانتظروا إرشاد اهللا. مث تظهر عناية اهللا هبم يسوع 

الشرير، فظهر مالك اهللا ىف حلم ليوسف للمرة الثانية، وطلب منه أن يأخذ الطفل يسوع وأمه مرمي 
  .ويهرب هبما إىل مصر، ويكون هناك حىت يقول له
  ت سلطان هريودس.ومصر هى أقرب مكان لليهودية وليست حت
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  وهبذا، يعلن لنا اهللا أمورا أساسية ىف سلوكنا الروحى، وهى:  
ضرورة احتمال اآلالم ليتزكى اإلنسان، فكم كان صعبا على العجوز يوسف والشابة   أ   )

  حملوا مشاق السفر واإلقامة ىف بلد غريب.تالصغرية مرمي والطفل يسوع أن ي
كل معاناة البشر منذ طفولته، غري مستخدم لقوة الهوته تأكيد جتسد املسيح، واحتماله   ب )

  ح نفسه.يلري
  عدم مقاومة الشر، بل اهلروب منه.  حـ)
مباركة مصر لتكون مركزا للعمل الروحى على مدى األجيال بعلمائها ورهباهنا   د   )

  وقديسيها.
  

ل، أو أطاع يوسف النجار كالم املالك، غري معتذر بسبب شيخوخته، أو صغر الطف :14ع
  عدم معرفته مبصر، وقام ليال للسفر إليها.

غالبا ىف نفس الليلة الىت رأى فيها احللم، ليسرع ىف اهلرب قبل إمتام خطة هريودس، ": "ليال
وألنه كان غريبا مل يكن معه حاجيات كثرية حتتاج إلعدادها عند السفر، كذلك مل يلتفت إليه 

  أحد فهو ليس من أهل املكان.
  

العائلة املقدسة إىل مصر، ومرت بأماكن كثرية وباركتها، ومكثت هناك حتركت  :15ع
حواىل سنتني حىت مات هريودس، وبذلك متت نبوة هوشع النىب ىف عودة املسيا إىل أرض إسرائيل: 

نت هذه النبوة عن خروج بىن إسرائيل من مصر، وكذا ا)، وك1: 11"من مصر دعوت ابىن" (
  د اليهود.عن رجوع املسيح من مصر إىل بال

  
  ):18- 16) قتل أطفال بيت لحم (ع 4( 

حينئذ، ملا رأى هريودس أن اجملوس سخروا به، غضب جدا، فأرسل وقتل مجيع الصبيان  - 16
الذين ىف بيت حلـم وىف كل ختومهـا، من ابن سـنتني فما دون، حبسب الزمـان الذى حتققه من 

"صوت مسع ىف الرامة، نوح وبكاء وعويل  -18 ل:حينئذ، مت ما قيل بإرميا النىب القائ - 17. اجملوس
  ".كثري، راحيل تبكى على أوالدها، وال تريد أن تتعزى ألهنم ليسوا مبوجودين
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غضب هريودس جدا بسبب عدم طاعة اجملوس له واعتربها إهانة عظيمة، وازداد  :16ع
منهم امللك  خوفه من امللك اجلديد، فقرر ىف قسوة قلب أن يقتل كل أطفال بيت حلم الذين

 موـو أحد من كل ختـرة املكان، فال ينجـاجلديد. ولكيما يضمن قتله، طلب من اجلنود حماص
  (حدود) بيت حلم.

وحبسب توقعاته لعمر امللك اجلديد أن يكون حواىل سنة أو أكثر، طلب أن ُيقَتل كل 
طفال، وكذلك األطفال حىت سن سنتني ليضمن التخلص منه، لئال خيطئ العسكر ىف تقدير سن األ

من هم أكرب من سن الطفل ليكون قد قضى عليه، وهذا  اأمر بقتل كل من حول بيت حلم، وكذ
  ُيظهر وحشية هريودس.

  
)، والىت تعرب عما 8وحتققت هبذا نبوة إرميا السابق اإلشارة إليها ىف (ع :18-17ع

كل أورشليم وما  حدث أثناء السىب، وأيضا ما حدث ىف مذحبة بيت حلم، حيث انتشر اخلرب ىف
حوهلا، إذ أن مدينة الرامة تقع مشال أورشليم، فسمعوا ببكاء وصراخ األمهات اليهوديات (الالتى 

لفقد أطفاهلن. وأيضا راحيل زوجة يعقوب املدفونة ىف بيت حلم بكت أوال على  ُيرَمز هلن براحيل)
م هريودس. كل هذا رمز للحزن من قُِتلوا أيام سىب بابل، وتبكى أيضا على األطفال املقتولني أيا
  الذى ساد، ليس فقط بيت حلم، بل كل البالد احمليطة بأورشليم.

ال يشعر مبن حوله، فيسىء إليهم وهو منهمـك ىف حتقيق  انـنسإن قسـوة القلب جتعل اإل   
اآلخرين لتشعر هبم، وال يكون حتقيق أغراضك على  كانأغراضه. فليتك تضع نفسك م

حني مات  ملسيحبل ليتك تبحث عن راحتهم قبل راحتك كما فعل ا حساب راحة الناس،
  نا.خالصألجل فدائنا و

  
  ):23-19الناصرة (ع  إلى) العودة 5(

قائال:  - 20. فلما مـات هريودس، إذا مالك الرب قد ظهر ىف حلم ليوسف ىف مصر - 19
 ".يطلبون نفس الصىب"قم، وخذ الصىب وأمه، واذهب إىل أرض إسرائيل، ألنه قد مات الذين كانوا 

ولكن، ملا مسع أن أرخيالوس  -22. فقـام، وأخـذ الصىب وأمـه، وجـاء إىل أرض إسرائيل - 21
ميلك على اليهودية عوضا عن هريودس أبيه، خاف أن يذهب إىل هناك. وإذ أوحى إليه ىف حلم، 

ما قيل باألنبياء:  وأتى وسكن ىف مدينة يقال هلا ناصرة، لكى يتم - 23. انصـرف إىل نواحى اجلليل
  إنه سيدعى ناصريا.
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حواىل سنتني ىف مصر، منتظرة مساح اهللا هلا  العائلة املقدسةبعد أن ظلت  :20-19ع
وابنه أنتيباتر  هريودس، ظهر املالك ليوسف للمرة الثالثة وأعلمه مبوت إسرائيلبالرجوع إىل أرض 

 37أن ميوت خبمسة أيام بعد أن أكمل قتل ابنه قبل  هريودسا يريدان قتل يسوع (ألن كاناللذين 
  ق.م.)، وأمر املالك يوسف بالرجوع. 4ذلك عام  كانعاما ىف امللك، و

أطاع يوسف، ومل يطلب أن يظل مبصر معتذرا بشيخوخته أو االبتعاد عن األشرار  :21ع
  ية، ففضيلة الطاعة تعلو فوق كل منطق، ليقود اهللا حياة من يطيعه.ليهودىف ا
  

 هريودس، مسع أن أرخيالوس ابن إسرائيلوصل يوسف إىل مشارف أرض  عندما :22ع
مشهورا بالقسوة مثل أبيه، فخاف أن يعود إىل بيت حلم جبوار  كانقد َملََك عوضا عنه، وقد 

  .ليهودقريبا من اهليكل وكهنة ا ملسيحمناسب لسكىن ا كانيظن أهنا م كان، حيث أورشليم
رمبا بواسطة مالك كاملرات السابقة،  ه ىف حلم"،"أوحى إلي وسأل اهللا ماذا يعمل؟ فـ

أنتيباس شقيق أرخيالوس،  هريودس، حيث ميلك إسرائيلبالذهاب إىل اجلليل، وهو ىف مشال أرض 
  ت بينهما مشاكل، باإلضافة إىل اتصافه باللطف.كانو
  

يسكن أوال، فهى  كانوصل إىل اجلليل، ذهب إىل مدينة الناصرة، حيث  عندما :23ع
  األصلى، وهبذا تتم نبوات األنبياء أنه سيدعى ناصريا. موطنه

سيدعى الغصن (إش  ملسيحمعناها غصن، وقد تنبأ إشعياء وإرميا وزكريا أن ا"ناصرة" وكلمة 
يستشهد فيها القديس مىت  الىت)، وهذه هى املرة اخلامسة 8: 3؛ زك 15: 33؛ إر 2- 1: 11

  بالنبوات.
يعمل مع يوسف  كانما حىت بلغ سن الثالثني، وعا 28وعاش يسوع ىف الناصرة حواىل 

ينمو  كانمطيعا ألمه ويوسف، و كانالنجار ىف النجارة. ومل ُيذكَر كثريا عن هذه الفترة إال أنه 
  ىف األعياد لتتميم العبادة حبسب الشريعة. أورشليميزور  كانىف القامة والنعمة، و

ا هددوك، فهريودس وأنتيباتر ابنه قد إن اهللا يقود حياتك، فال تنزعج من األشرار مهم  
ماتا،وأرخيالوس أبعد اهللا مسيحه عنه حني سكن ىف اجلليل. فقوة األشرار بال قيمة أمام اهللا، 

  فاسلك هبدوء وطمأنينة منشغال باهللا وهو حيميك من كل شر.
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  لمسيحبشارة المعمدان وتعميده ل

    
  

  ):6-1) شخصية يوحنا المعمدان (ع 1(
قائال: "توبوا، ألنه قد  - 2. وىف تلك األيام، جاء يوحنا املعمدان يكرز ىف برية اليهودية -1

صوت صارخ ىف فإن هذا هو الذى قيل عنه بإشعياء النىب القائل: " - 3 ".اقترب ملكوت السماوات
ويوحنا هذا، كان لباسه من وبر اإلبل، وعلى  -4 ".الربية، أعدوا طريق الرب، اصنعوا سبله مستقيمة

حينئذ، خرج إليه أورشليم وكل  - 5. َحقَْوْيِه ِمْنطَقَةٌ من جلد، وكان طعامه جرادا وعسال بريا
 .ن، معترفني خبطاياهمواعتمدوا منه ىف األرد - 6. اليهودية ومجيع الكورة احمليطة باألردن

  
أى عندما اقترب املسيح من سن الثالثني، وبالتحديد قبله بستة أشهر  م":ىف تلك األيا" :1ع

  ظهر يوحنا املعمدان الذى كان يكربه بستة أشهر.
ن زكريا الكاهن الذى اشتهر بتعميد اليهود، فُسّمى باملعمدان، بهو يوحنا ا ":يوحنا املعمدان"

الثني عاما ىف الربية ىف حياة النسك، كمثال للرهبنة ىف العهد القدمي وحمبة والذى عاش حواىل ث
ملسيح البشارة لطريق الصالة والوحدة. وكانت هذه فترة روحية يعد هبا ألعظم خدمة، وهى هتيئة ا

  وفدائه.
  ة والرجوع هللا.ببدأ تبشريه بعد سكون ثالثني عاما، ونادى الشعب بالتو ":يكرز"
  تقع شرق أورشليم قرب حبر لوط. ":برية اليهودية"

  
كانت كرازته بالتوبة، أى تنقية القلب من اخلطية، وتغيري االجتاه من الشر إىل احلياة  :2ع
  مع اهللا.

  ألنه بعد ستة أشهر ستبدأ كرازة املسيح الذى ميلك على القلوب ملكا مساويا. ":"اقترب
لك املسيح على القلوب، وهو وكان حتذيره واضحا وهو اقتراب ملكوت السماوات، أى ُم

  وليس أرضيا كما يتوهم اليهود، لينقذهم من قسوة الرومان. ،ُملك مساوى روحى
كان يكرز مبلكوت اهللا على القلب، حىت يتأهل اإلنسان لسكىن السماء، وميلك مع اهللا إىل 

  األبد، وال ميكن أن ميلك اهللا على القلب املتمسك باخلطية، الرافض التوبة.
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 هذا العدد يستشهد مىت اإلجنيلى، الذى خياطب اليهود، بنبوة إشعياء املشهور ىف :3ع
). وقد ذكر عن يوحنا أنه 3: 40واملعروف عند اليهود، ليؤكد إعداد طريق املسيا املرتقب (

متييزا له عن املسيح الذى هو الكلمة نفسها. وكان ىف تبشريه قويا كمن يصرخ وينادى  صوت""
  ىف القلب، أى بالتوبة، وما ينتج عنها من سلوك حسن. يإعداد طريق اهللا

إلزالة احلواجز، كما كان ينادى املنادى هتيئةً ملرور ملك أو عظيم، ": أعدوا طريق الرب"
  ويقصد هنا إزالة اخلطايا والكربياء من القلب.

لبعد عن الرياء والشر، أى إصالح املعوجات، فيكون القلب با: صنعوا سبله مستقيمة""ا
  ستقيما ليمر اهللا فيه وميأله بسهولة.م

 
يصف احلياة الزاهدة الىت عاشها يوحنا املعمدان، فكان لباسه من وبر اجلمال اخلشن،  :4ع

، أى وسطه وبطنه، فكانت من على َحقَْوْيِهالىت كان يلبسها  ْنطَقَةُوليس الثياب الناعمة. أما اِمل
  اجللد، وليست الغالية املزينة.

وهناك رأى آخر أنه نبات بّرى، باإلضافة  ،ان من اجلراد، وهو احلشرة املعروفةفك ،أما طعامه
  إىل العسل الذى يصنعه النحل ىف شقوق الصخور.

ومعىن هذا أنه كان يكتفى باللباس والقوت الضرورى، ألن انشغال قلبه كان بالسمائيات 
  ليا النىب.وخدمة اهللا. وهو صورة للحياة الرهبانية ىف العهد القدمي، مثل إي

 
نظرا لعمق وروحانية كرازة يوحنا، وتأثريها الشديد على القلوب، خرج إليه معظم  :5ع

إشارة  "كل"ل اسكان أورشليم، بل وكل منطقة اليهودية وكل البالد احمليطة بنهر األردن؛ وقد ق
  إىل األغلبية.

 
ردن، معترفا خبطاياه. وإذ تأثروا بعظاته، تقدموا ليعتمدوا، كل واحد منهم، ىف هنر األ :6ع

  فكانت هذه معمودية توبة، وإشارة واضحة لسر االعتراف على يد الكاهن ىف العهد اجلديد.
وقد كانت املعمودية معروفة عند اليهود، إذ كانوا يعمدون اليهود الدخالء عندما ينضمون 

  .إليهم. لذا كان العماد مألوفا لديهم، ولكن اإلضافة هنا هى التوبة واالعتراف
أما معمودية العهد اجلديد، فتختلف عن معمودية يوحنا، أهنا بالروح القدس، لتغيري الطبيعة 

  البشرية، فتصري نقية من كل خطية.
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يعترف  ماما يتم اآلن، حين ذاوه .وواضح أن معمودية التوبة هى متهيد ملعمودية العهد اجلديد
  املعمودية.اإلنسان خبطاياه، إذا كان كبري السن، قبل أن ينال سر 

لبك حىت يسكن فيه املسيح. فال هتمل أصوات اهللا الصارخة قإن التوبة هى طريقك إلعداد   
إليك بالتوبة من خالل الكتاب املقدس وتعاليم الكنيسة، بل أيضا من احمليطني بك وعتاهبم لك، 

  فتسرع للتوبة أمام اهللا كل يوم، مث على يد الكاهن لتنال غفران خطاياك.
   
  ):12-7يئة الطريق (ع ) تھ2(

فلما رأى كثريين من الفريسيني والصدوقيني يأتون إىل معموديته، قال هلم: "يا أوالد  -7
وال تفتكروا أن  -9. فاصنعوا أمثارا تليق بالتوبة - 8 األفاعى، من أراكم أن هتربوا من الغضب اآلتى؟

قادر أن يقيم من هـذه احلجارة أوالدا  تقولوا ىف أنفسـكم: لنا إبراهيم أبا، ألىن أقـول لكم: إن اهللا
واآلن، قد ُوضعت الفأس على أصل الشجر، فكل شجرة ال تصنع مثرا جيدا، ُتقطع  -10. إلبراهيم

أنا أعمدكم مباء للتوبة، ولكن الذى يأتى بعدى، هو أقوى مىن، الذى لست  - 11. وُتلقى ىف النار
الذى َرفُْشُه ىف يده، وسينقى بيدره،  -12. ارأهال أن أمحل حذاءه، هو سيعمدكم بالروح القدس ون

  وجيمع قمحه إىل املخزن؛ وأما التنب، فيحرقه بنار ال ُتطفأ."
  

هم مجاعة ظهرت ىف القرن الثاىن قبل امليالد ىف اجملتمع اليهودى، متمسكة  :نويسيالفّر :7ع
َرزون، أى املختارون من بالناموس حرفيا، وكانوا ُيعتربون قادة الفكر اليهودى، ومعىن امسهم املف

  اهللا. وكانوا يثقون بربهم، فيقولون: إن دخل السماء اثنان، فعلى األقل أحدمها فّريسى.
مجاعة تعترض على سلطة الفّريسيني، وينكرون احلياة األبدية واألرواح. وهم  ون:وقيالصّد

راطية الغنية، وهم نسل يشاركون الفريسيني ىف القيادة الروحية لليهود، وُيعتربوا الطبقة األرستق
  صادوق الكاهن.
ىل يوحنا ليس للتوبة، بل للتعرف على يوحنا الذى اجتذب اجلموع من ورائهم. إوقد أتوا 

  ولعلهم كانوا يطلبون مكانا قياديا وراء هذا الزعيم اجلديد الذى خرج إليه كل اليهود.
يطلبون التوبة، وداخلهم  وكان يوحنا املعمدان قويا، وواجههم بالتواء قلوهبم، إذ مظهرهم

وهو نوع من الثعابني يتصف بشدة احليلة  "،"أوالد األفاعىبعيد عنها، فوّبخهم واصفا إياهم بـ 
واملكر، كما أن أجنتها تأكل بطن أمها ومتيتها لتخرج إىل احلياة؛ أى وصفهم باألنانية وقسوة 

  القلب.
البد أن يقفوا فيه أمامه، وتعجب من  أى دينونة اهللا ىف اليوم األخري الذى ":"الغضب اآلتى

  "."من أراكمإمهاهلم التوبة واالستعداد لألبدية، مع أهنم معلمو اليهود، بقوله: 
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يدعوهم يوحنا إلثبات توبتهم، بأن يعملوا أعمال التوبة، أى ترك اخلطية وعمل  :8ع
هم تكون بال نفع الصالح، فبدون الثمر مهما تكلموا عن التوبة ال يفيدهم شئ، وكذلك معموديت

  هلم.
 
يوخبهم أيضا على كربيائهم، إذ ظنوا أهنم بانتساهبم اجلدى إىل إبراهيم صاحب الوعود  :9ع
  املواعيد. ولكن اهللا يطلب من يسلك ىف بر إبراهيم، ليكون ابنا حقيقيا له. نسينالو
اب، فهو ويشري إىل حجارة كانت موجودة أمامه. فكما خلق اهللا آدم من تر هذه احلجارة":"

  قادر أيضا أن خيلق أوالدا إلبراهيم من احلجارة.
ويقصد أيضا أن اهللا قادر أن يقيم أبناء إلبراهيم من احلجارة، أى قلوب األمم احلجرية 
القاسية، الىت تعبد األصنام احلجرية الذين إذا آمنوا وسلكوا ىف الرب، يصريون أبناء حقيقيني 

  إلبراهيم.
حى، بل تب واعمل اخلري، لتتمتع برعاية اهللا وملكوت السماوات.  تتكل على كونك مسيال   

ك ألناس روحيني ال تفيدك، ـذا كرامة عائلتك وقرابتـا به، وكـك إن مل حتيـفاالسم يدين
  بل تدعوك للتمثل هبم، فتعيش حياة التوبة، وتصنع خريا مثل مسيحك.

 
تدين كل من ال يؤمن، وتقطعه هى الصليب اخلشىب، أو كلمة اهللا الىت " الفأس" هذه :10ع

  من أصله وهتلكه، ألنه مل يؤمن باملسيح املخلّص.
ووضع الفأس معناه قرب الدينونة، فالبد من التوبة وتقدمي دليلها، وهو مثار الرب، وإن مل يقدم 

  اإلنسان الثمر، فال ينتظر إال النار األبدية.
 
لروح با الىت، اهللا الكلمة، ملسيحا ةمعموديللتوبة و الىت عموديةيفرق يوحنا بني امل :11ع
، ال لمسيحالتوبة، لكنه، بالنسبة ل معموديةهو قائد  كانية، وإن نسان، لتجديد الطبيعة اإلالقدس

  يوكل إليه محل احلذاء. الذىه، عنديستحق أن يكون أصغر عبد 
ه أقـوى األنبيـاء، لكنه أنكر نفسـ كانـدان، فرغم أنه عمويظهر من هذا اتضـاع امل

  .لمسيحمعطيا اجملد ل
جتدد الطبيعة، والنار حترق الشر  الىت لروح القدسا معموديةيقصد  ":"الروح القدس ونار

  للحياة مع اهللا. نسانوالطبيعة املائلة للخطية لتجديد اإل
 



  َمتَّى يلُ جِ نْ إِ 

)32 ( 

يفصل احلبوب  الذىالدّيان، ويشّبهه بالفالح  ملسيحدان ىف النهاية اعميعلن يوحنا امل :12ع
عملية الدراس، مستخدما ىف ذلك الرفش، أى املذراة وهى ساق هلا أصابع خشبية عن القش بعد 

ُترفع هبا احلبوب املختلطة بالتنب، فتسقط احلبوب سريعا، أما القش أو التنب، فيطري ويسقط بعيدا. 
متسع جبوار احلقل يسمى البيدر  كانوهبذا ُتجمع احلبوب وحدها، والتنب وحده، ويتم ذلك ىف م

. مث ُتجمع احلبوب ىف جواالت وتوضع ىف املخزن، أما التنب فُيحرق بالنار لعدم احلاجة أو اجلرن
  إليه.

  يدين به اهللا غري املؤمنني وغري التائبني. الذىهى كلمة اهللا، أو الصليب  الرفش:
  هو هناية العامل، ويوم الدينونة. البيدر:
  هو ملكوت السماوات أو الكنيسة. املخزن:

  اب األبدى.هى العذ النار:
  هم األشرار. التنب:

 ىف السـماوات، ويقـول عنهـم يحـملسهم املؤمنـون الذين سيتمجَّدون مع ا القمح:
أى املرتبطـني به ويظلـوا معه ىف امللكـوت، بعكس التنب، أى األشـرار، فال يقـول  "قمحه"،

  "تبنه" ألهنم انفصلوا عنه.
  
  ):17-13(ع  لمسيح) عماد ا3(

ولكن يوحنا  - 14. اء يسوع من اجلليل إىل األردن، إىل يوحنا، ليعتمد منهحينئذ، ج - 13
فأجاب يسوع وقال له: "امسح اآلن،  - 15 منعه، قائال: "أنا حمتاج أن أعتمد منك، وأنت تأتى إىلَّ؟!"

فلما اعتمد يسوع، صعد للوقت من املاء،  -16. ألنه هكذا يليق بنا أن ُنكَمِّلَ كل بر." حينئذ مسح له
وصوت من  -17 وإذا السماوات قد انفتحت له، فرأى روح اهللا نازال مثل محامة، وآتيا عليه.

  ".السماوات قائال: "هذا هو ابىن احلبيب الذى به سررت
 
طفولته وشبابه حىت سن الثالثني ىف الناصرة ومنطقة اجلليل، مث اجته  ملسيحعاش ا :13ع

دان. وتقّدم نائبا عن عمتمعت اجلموع حول يوحنا املية عند هنر األردن، حيث اجليهودجنوبا إىل ا
  التوبة، رغم أنه بال خطية، ولكن حامال خطايانا، مقدما التوبة عنا. معموديةالبشرية ليعتمد 
  دان، وهى ستة أشهر.عميكرز فيها يوحنا امل كان الىتيقصد الفترة  "حينئذ":

  ل بر، مع أنه ليس حمتاجا للتوبة.أى ظهر علنا بني اجلموع ليشاركنا، ويتمم عنا ك "جاء":
  إىل جنوبه. إسرائيلميتد حواىل مائىت ميال من مشال  الذىيقصد هنر األردن  "األردن":
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، فقال ملسيحعرف يوحنا بالروح أن هذا هو املسيا املنتظر، وتعجب التضاع ا :15-14ع
اتضاع أكرب، طالبا من بلطف و ملسيحله باتضاع أنه هو احملتاج للعماد منه، فكيف يعمده؟ ويرد ا

يوحنا أن يسمح ويعمده، ليتمم كل بر عن البشر اخلطاة، الذين عجزوا عن أن يتمموه بابتعادهم 
  عن التوبة واحلياة الصاحلة.

، ليس فقط أمام من هم أعظم منك، بل أمام من هم أيضاتأمل هذا احلب العجيب، لتتضع أنت   
  ؟إنسانكلم بلطف واتضاع مع كل أقل منك مركزا أو سنا، واسأل نفسك: هل تت

  
نزل يسوع إىل هنر األردن وغطس ىف املاء، مث صعد وخرج من املاء. ولذلك  :17-16ع

معه،  أيضا، مث قيامة ملسيح، ألهنا تعىن دفن مع اعموديةتتمسك الكنيسة بطقس التغطيس ىف ماء امل
  ).12: 2أيضا معه" (كو كما يقول الكتاب: " مدفونني معه يف املعمودية اليت فيها أُقمتم 
 لروح القدساالبن ىف املاء، وا ملسيحوألول مرة ُيظهر اهللا أقانيمه الثالثة بوضوح كامل: فا
  ظهر بشكل محامة على رأسه، واآلب مسعوا صوته من السماء.

، وكل احلاضرين. وهلذا تعّيد الكنيسة بعماد ملسيحيعمد ا الذىهذا واضحا أمام يوحنا،  كان
"عيد الظهور اإلهلى"،  أيضاميه "عيد الغطاس"، ألنه غطس ىف مياه األردن. وتسميه ، وتسملسيحا

تقوم هبا الذات اإلهلية،  الىتألنه أظهر أقانيمه الثالثة ىف ذلك اليوم، أى صفاته الشخصية األساسية 
  وهذه األقانيم هى إله واحد.

على  ملسيحخدمة ا وهبذا الظهور اإلهلى، وظهور الروح بشكل محامة على رأسه، تبدأ
لروح هو إشارة ملسحة ا الذىامللوك واألنبياء والكهنة قدميا ُيمسحون بالدهن  كاناألرض، كما 

  ، فيبدأون خدمتهم؛ وهذا ما يتم اآلن ىف سر الكهنوت ىف العهد اجلديد.القدس
  .هو ابن اهللا ىف اجلوهر والطبع منذ األزل، وهو غري بنوتنا هللا بالتبىن "ابىن احلبيب":
  البشرية. الصألنه يتمم مشيئة اهللا ىف التجسد، وبعد ذلك الفداء خل "به سررت":

يتمم عنا كل بر حىت يعلمنا احلب بعضنا لبعض، لنكمل نقائص بعضنا ونستر على  ملسيحا  
  اخلطايا، فنتعلم االتضاع واخلدمة ىف اخلفاء.
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  دعوة التالميذ  التجربة على الجبل

    
  

  ):11-1) التجربة على الجبل (ع 1(
فبعدما صام أربعني هنارا  -2. مث أُْصِعَد يسوع إىل الربية من الروح، لُيَجرََّب من إبليس -1

اهللا، فقل أن تصري هذه فتقدم إليه اجملّرب، وقال له: "إن كنت ابن  - 3. وأربعني ليلة، جاع أخريا
فأجاب وقال: "مكتوب ليس باخلبز وحده حييا اإلنسان، بل بكل كلمة خترج من  -4 ".احلجارة خبزا

وقال له: "إن كنت  -6. مث أخذه إبليس إىل املدينة املقدسة، وأوقفه على جناح اهليكل - 5 ".فم اهللا
كته بك، فعلى أياديهم حيملونك، لكى ابن اهللا، فاطرح نفسك إىل أسفل، ألنه مكتوب أنه يوصى مالئ

مث أخذه أيضا  -8 ".قال له يسوع: "مكتوب أيضا: ال جترب الرب إهلك - 7 ".ال َتْصِدَم حبجر رِْجلََك
وقال له: "أعطيك هذه مجيعها إن  -9. إبليس إىل جبلٍ عالٍ جدا، وأراه مجيع ممالك العامل وجمدها

"اذهب يا شيطان، ألنه مكتوب للرب إهلك  حينئذ، قال له يسوع: -10 ".خررت وسجدت ىل
  .مث تركه إبليس، وإذا مالئكة قد جاءت فصارت ختدمه - 11 ".تسجد، وإياه وحده تعبد

  
أى بعد عماده ىف األردن، تقدم ليقابل التجارب وينتصر عليها، فيعطينا القدرة  مث":" :1ع

ى بأنفسنا فيها كما فعل لوط بذهابه على النصرة. ومل يدخل بنفسه إىل التجربة، حىت يعلمنا أال نلق
  إىل سدوم. ولكن، إن مسح اهللا لنا هبا، جناهد مبعونته فننتصر عليها.

اقتـاده إىل برية جبـوار هنـر األردن، فقابل الشيطان،  ملسيحالساكن ىف ا لروح القدسا
وليس ىف  من املألوف قدميـا أن الشياطني تسـكن ىف الربارى  والقفـار (الصحارى)، كانألنه 

األماكن املقدسـة حيث البشـر الصاحلني. وقد ذهب لينتصـر عليه، ليعطينا قـوة وثقة أن 
  ننتصر على الشيطان إذا حاربنا.

إلبليس أن جيربه، ليشعرنا أنه قريب منا، يشعر بتجاربنا، كما يقول  لسيد املسيحوقد مسح ا
)، ولكيما 18: 2ر أن يعني املَُجرَّبني" (عب الكتاب املقدس: "ألنه ىف ما هو قد تأمل ُمَجرًَّبا يقد

  يؤكد ضرورة أن تأتى التجارب، فنثق أننا سننتصر عليها، بل وننال بركات روحية منها.
 ننتصر هبا. الىتيفيدنا، ويعطينا املعونة اإلهلية  الذىلكن اهللا ال يسمح له أن جيربنا إال باملقدار    
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بعني يوما ىف صوم وصلوات، ليعلن أمهية أر ملسيحىف هـدوء اخللـوة، مكث ا :2ع
االختالء باهللا، حىت لو صاحب هذا اإلحساس باجلوع اجلسدى، ألن الشبع باهللا والتمتع به هو 

 عندمايسـكن ىف النفس البعيـدة عن اهللا. ولكن،  الذىهدف حياتنا؛ وهـذا يثري إبليس 
  تشـبع النفس باهللا، وحياول حماربتها، ينهزم.

حىت ال يتجاوز  - مثل موسى وإيليا  –أربعني يوما متواصلة دون أن يأكل  يحملسوقد صام ا
  ليؤكد ناسوته. جاع أخريا""ا عاديا، وقد إنسانحدود البشر، فيظن الناس أنه ليس 

) يشري إىل الكمال مثل الوصايا 10)، وعدد (4) مضروبا ىف (10) هو عدد (40وعدد (
) إذن ميثل كمال اجلهاد ىف كل 40األربعة؛ فعدد ( ) يشري إىل جهات العامل4العشرة، وعدد (

ألجلنا، رغم أنه غري حمتاج للصوم، ولكن كمثال لنا، ليقدس  ملسيحاالجتاهات. هذا أكمله ا
  أصوامنا.
 
ىف هنر األردن،  كان عندما، أنه ابن اهللا، ملسيحبعدما مسع إبليس شهادة السماء عن ا :3ع

، سائال إياه أن يدلل على إنسانوته هللا، فتشجع ليجربه كتعجب حينما رآه جائعا، وتشكك ىف بن
بنوته هللا، فيسد جوعه بتحويل احلجارة إىل خبز. ومل يقل مأكوالت شهية، بل جمرد خبز، حماوال 
الشيطان بذلك إقناعه بضرورة األكل حىت ال خيور جسده. ويقصد هبذه التجربة أن يسقطه ىف 

  حيتاجه. الذىأن يثق ىف عنايته، وأنه سيدبر له الطعام  خطية عدم االتكال على اهللا، بدال من
- 13: 14(ص ته لراحة نفسه، فقد استخدمه ىف إشباع اجلموع الهو ملسيحومل يستخدم ا

)، ليعلمنا أن نتعب من أجل راحة اآلخرين، ونتكل عليه بالنسبة 39- 32: 15، ص 21
  الحتياجاتنا، واثقني من رعايته، متممني واجباتنا بأمانة.

ىف نفسه، وهذه هى عادة  نسانسؤال تشكيكى، يقصد به تشكيك اإل إن كنت ابن اهللا":"
  إبليس ىف حربه معنا. وهو سؤال استفزازى ليدفعنا لعمل ما يريده، فنسقط ىف اخلطية.

لذا، ينبغى عدم التسرع ىف تنفيذ ما خيطر على بالنا، فقد تكون أفكارا من إبليس، وخنتربها     
ت ىف قرارات هامة، فنأخذ فترة كافية للصالة، وميكن أن نقرهنا كانة ولو بالصالة، خاص

  بالصوم، لريشدنا اهللا ويكشف حيل إبليس.
 

)، تعلن أن الشبع الروحى 3: 8(تث  لكتاب املقدسعلى إبليس بآية من ا ملسيحرد ا :4ع
ؤاله عن بنوته هللا، من كلمة اهللا هو األساس، وليس فقط االهتمام بالشبع املادى. فلم ُيجب على س
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الروحى ينشغل بكلمة اهللا فبل انشغاله باحتياجاته املادية، معتمدا ىف ذلك على  نسانوأعلن أن اإل
  يصد به أفكار إبليس. الذى، لكتاب املقدسإرشاد ا

وقد يكون سبقتها جتارب كثرية، ولكن ىف هذه التجارب الثالث،  ة األوىل،ربلتجاهذه هى 
جيرب أربعني يوما، وليس فقط ىف  كان، فمكتوب أنه ملسيحتقدم وواجه اإبليس ظاهرا، إذ  كان

 ).13: 1هنايتها (مر 
  
رضى أن ُيَجـرَّب بإرادته،  ملسيحبالتفاهم معه وليس بالقـوة، ألن ا ":"أخذه :6-5ع

  ليعلمنا كيف ننتصر على إبليس.
، كانارب ىف كل م، فإبليس حيكانحيث هيكل اهللا، أقدس م أورشليمأى  ":"املدينة املقدسة

  حىت ىف األماكن املقدسة.
  مترا. 200مرتفع جدا يعلو عن األرض حواىل  كانم ":"جناح اهليكل

ىف اهليكل وهو جناحه، ليلقى بنفسه من فوق،  كانأخذه إبليس إىل أعلى م ة الثانية:ربلتجا
اجلموع احملتشدة، فتأتى املالئكة وحتمله، وينزل ىف الساحة الكبرية حمموال على أيديهم، فيبهر 

  ويعرف الكل أنه ابن اهللا، ويبدأ هبذا خدمته.
وقد اسـتند إبليس عـلى آيـة، ليخـدع يسـوع أنه هبذا يتمم كالم اهللا، فالوعد اإلهلى 

 ملسيح). وواضـح أن إبليس ما زال حمتارا؛ هل ا12- 11: 91أن حيفظ أوالده مبالئـكته (مز 
  عادى؟! إنسانهو ابن اهللا، أم 
ويسقطه ىف التجربة،  ملسيحجلأ إبليس إىل استخدام كالم اهللا ىف حربه، ليقنع ا ":ب"مكتو

  ويفسرها حبسب شّره. لكتاب املقدسكما يفعل معنا، فيستخدم آيات ا
نفسه ىف التجربة، ألن اهللا يعتىن بنا وينقذنا من التجربة إن أتت  نسانواخلطأ هنا هو إلقاء اإل

  أنفسنا فيها، مث نطلب من اهللا أن ينّجينا.علينا، ولكن ال يصح أن نلقى ب
 

ىف هذه  نسانبأن اهللا يعتىن بأوالده، ولكن ال يصح أن يتشكك اإل ملسيحرد عليه ا :7ع
العناية، وحياول أن جيرهبا ليتأكد منها، وال يلقى بنفسه ىف جتربة. ولكن، إن وقع ىف جتربة، فاهللا 

  ).16: 6حيميه (تث 
ـد الباطل، ليعلّمنا العمل واخلدمة ىف اتضاع، بل ىف اخلفاء من اجمل ملسيحوهبذا، هـرب ا

  قدر  ما نستطيع.
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اإلغراء بأجماد العامل وملذاته، والطريق السهل للوصول إىل  ة الثالثة:ربلتجا :8ع
االحتياجات، بدل املعاناة ومحل الصليب. فأصعده إىل جبلٍ عالٍ، وهو يشري إىل الكربياء، وهناك 

  لٍّك ىف ممالك العامل، بكل ما حيمله من شهوات وملذات.قّدم له حب التم
هى عّينة من مدن العامل بكل ما حتمله من  الىتية، وليهودوهى مدن وقرى ا ":"ممالك العامل

  أجماد.
 
إبليس الكذاب ادعى ملكيته لكل ممالك العامل، أو لعله يقصد سلطانه على الشهوات  :9ع
  ط للحصول عليها هو اخلضوع له، ودليلها السجود له.يغرى هبا يسوع، والشر الىتالشريرة 

حال بدال من تعبه وآالمه املقبلة،  لمسيحوالتجربة هنا هى حمبة التملك والرئاسة، وهو يقدم ل
ى من االحتالل الروماىن، ولكن الشرط هو ليهودفيصري ملكا على العامل كله، وهبذا حيرر شعبه ا

  اخلضوع إلبليس والتعّبد له.
 
  يعلن بوضوح رفضه لكالم إبليس وأفكاره. ":اذهب" :10ع

  أى املقاوم. ":"يا شيطان
خيصص العبادة هللا فقط، وبالتاىل مينع تقدمي العبادة، ليس فقط لألصنام، بل  ":"إياه وحده تعبد

  كل تعلق وانشغال بشهوات العامل.
ر بإغـراءات مل يكـن ىف قلبه حمبة العامل، فلم يتأثـ –آدم الثـاىن  – يحـملسيسـوع ا

، مبحبة اهللا واخلضوع له. وقد رد عليه باملكتوب أن السجود إنسانإبليس، باإلضافة إىل تعلقه، ك
  ).13: 6هللا وحده (تث 

  إن خضع القلب هللا وخمافته، ال يقبل شهوات العامل الشريرة.  
 
إذ ُهـزَِم إبليس منه، فارقه، ولكن مؤقتـا، ليعـود وحياربه ثانية، كما  :11ع

نب والّصّدوقّينب أن يسقطوه ىف خطأ. وحينئذ تقدمت إليه املالئكة فّريسّييحدث ىف حماولة السـ
لترفع أكاليل انتصـاره إىل السماء، فاملالئكة تقوينا وترشدنا وترفع صلواتنا وانتصاراتنا إىل 

  السماء، لنكلَّل عليها ىف األبدية.
  ه وليس ملعونة املالئكة.التجربة وحده، حىت تكون النصرة ل ملسيحوقد واجه ا

هذا يعىن أن لكل جتربة هناية، حىت يعطينا اهللا فرصة للهدوء والنمو ىف حمبته قبل أن  ":"تركه
  تأتى جتربة ثانية، وهبذا نكون أقوياء أمام التجارب املقبلة.
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  ):17-12الجليل (ع  إلى لمسيح) رجوع ا2(

وترك الناصرة، وأتى فسكن  - 13. يلوملا مسع يسوع أن يوحنا أُسلم، انصرف إىل اجلل - 12
لكى يتم ما قيل بإشعياء النىب  -14. ىف كَفَْرَناُحوَم، الىت عند البحـر، ىف ختـوم َزبولونَ ونفتاليَم

الشعب  - 16. "أرض زبولون وأرض نفتاليم، طريق البحر، عرب األردن جليل األمم - 15 القائل:
 ".ـون ىف كورة املوت وظالله، أشرق عليهم نوراجلالس ىف ظلمـة، أبصـر نـورا عظيما، واجلالس

  ".من ذلك الزمان، ابتدأ يسوع يكرز ويقول: "توبوا، ألنه قد اقترب ملكوت السماوات - 17
 
ية، ذكر يوحنا اإلجنيلى ما حدث فيها ىف ليهودبضعة أشهر ىف ا ملسيحمكث ا :12ع

يكمل كرازته وشهادته  أثنـاءها يوحنـا املعمدان كاناألصحاحات األوىل من بشـارته، و
ية، ليوضح اتفاقه ىف التبشري مع يوحنا املعمدان. ليهودهذه الفترة ىف ا ملسيح. وقد بقى المسيحل

. مث بعدما أكمل يوحنا املعمدان كرازته، قبض ملسيحيوحنا إىل ا تالميذوأثناء ذلك، انضم كثري من 
  عليه هريودس وألقاه ىف السجن.

، وميتد شرقا من هنر األردن إىل عكا غربا على رائيلـإسىل من هو اجلـزء الشما ":"اجلليل
  ساحل البحر األبيض.

 
إىل اجلليل، حيث عاش ىف الناصرة سـنواته األوىل حىت سن  وعـيسرجع  :13ع

كَفَْرَناُحوَم، وهى مدينة معروفة ىف اجلليل، تقع الثالثني. ولكنه مل يسكن ىف الناصرة، بل ذهب إىل 
  ميتلكها سبطى زبولون ونفتاليم (نفتاىل). الىتأى حبر طربية، ىف األماكن  على حبر اجلليل،

 
 الىتة ىف اجلليل، وهذه هى النبوة السادس ملسيح) عن بشارة ا2- 1: 9تنبأ إشعياء ( :14ع

  .ملسيحيذكرها القديس مىت عن ا
 
، (ابنني ليعقوب) إسرائيلمها لسبطني من أسباط "أرض زبولون وأرض نفتاليم":  :15ع

  وتقعان غرب األردن ومشال حبر اجلليل.
  يقصد حبر اجلليل. "طريق البحر":
  تقع غرب األردن. الىتأى األرض "عرب األردن": 
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باألمم ىف منطقة اجلليـل، لذلك مسى "جليل األمم"،  ودـليهاختلـط ا"جليل األمم": 
هذه املنطقة  كانية سودليهية، ولذلك احتقر أهل اليهودواختلطت العبادات الوثنية مع العبادة ا

أهداها سليمان حلريام ألنه  الىتالختالطهم بعبادات األمم. وقد مشلت منطقة اجلليل العشرين مدينة 
  ).11: 9مل 1ساعده ىف بناء اهليكل (

  

هـذه األرض قبلـوا اخلطية، وعاشوا فيها، وهى  كانسـ"اجلالس ىف ظلمة":  :16ع
  املرموز إليها بالظلمة.

ودعوهتم  ملسيحالنور يشري للحياة اجلديدة مع اهللا والنقاوة، وُيقصد هنا بشارة ا "أبصر نورا":
  للتوبة والرجوع إىل اهللا.

هذه البالد عقاهبا  كانانغمس فيها س الىت): اخلطايا 10: 107(مز "كورة املوت وظالله": 
  تعىن كل ما يتصل باملوت من شرور تؤدى إليه. "ظالله"هو املوت. وكلمة 

  

  سيح بشارته ىف اجلليل.ملأى بعد القبض على يوحنا، بدأ ا ":"من ذلك الزمان :17ع
نادى هبا يوحنا املعمدان، وهى التوبة السريعة القتراب  الىتهى نفسها  ملسيحت كرازة اكان

، مث يكمل ملسيح، أى ُملك اهللا على القلوب، املُلك الروحى، وقد مت بقيامة املكوت السماوات
  .لسماواتاىف لكوت هذا امل

اهللا يبحث عنك حىت لو كنت منغمسا ىف اخلطية، وخمتلطا باألشرار، ومستعد أن يطهر قلبك   
وجيدد حياتك ويسكن داخلك، بل وحيّولك إىل القداسة. فتجاوب معه بقبول دعوة التوبة 

  والرجوع إليه، وهوسيساعدك ويسندك وينجحك ىف كل خطواتك.
  

  ):22-18(ع  تالميذ) دعوة ال3(

وإذ كان يسوع ماشيا عند حبر اجلليل، أبصر أخوين، ِسمعان الذى يقال له بطرس  - 18
فقال هلما: "َهلُمَّ ورائى،  - 19. وأندراوس أخاه، يلقيان شبكة ىف البحر، فإهنما كانا صيادْين

مث اجتاز من هناك، فرأى  -21. فللوقت، تركا الشباك وتبعاه - 20 ".فأجعلكما َصيَّاَدىِ الناس
خرين، يعقوب بن َزبَِْدى ويوحنا أخاه، ىف السفينة مع َزبَِْدى أبيهما، يصلحان شباكهما أخوين آ
  .فللوقت، تركا السفينة وأبامها وتبعاه - 22. فدعامها
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أميال  10ميال وعرضها  12هو حبـرية مياههـا عذبة، طوهلا  ":"حبر اجلليل :18ع
  .َتاَريَسنَِّجرية مترا، وهى املسماة حبرية طربية أو حب 50وعمقها حواىل 

لقَّبه فيما بعد  الذىميشى على شاطئ البحر، وجد أخوين مها ِسمعان  يسوع كانوإذ 
ا يلقيان شبكتهما ىف البحر، كانببطرس، أى صفا أو الصخرة، وأندراوس أخوه، ومها ابىن يونا. و

  ت حرفتهما هى صيد السمك.كانإذ 
  
ميذين له، ليعمال عمال أفضل، وهو صيد أن يتبعاه، ويصريا تل ملسيحدعامها ا :20-19ع

اهللا حىت يترك عمله  نسانالنفوس ملعرفة اهللا، فأطاعا. وهذا عمل فوق العادة، أن حيب اإل
  الضرورى.

ه تالميذ ملسيحوالطاعة، هى التنازل عن املشيئة واملنطق البشرى من أجل حمبة اهللا. وقد اختار ا
وهى اجلليل، ليعمل هبم، فيكون اجملد هللا، وليس ، ليهودأميني، ومن منطقة حمتقرة ىف نظر ا

  يات البشرية؛ وشرط عمل اهللا فينا هو الطاعة.كانلإلم
 ملسيحإشـارة إىل الطاعـة السـريعة. ويبـدو أن تعرفهما السـابق على ا ":"فللوقت

) سـاعدمها عـلى تبعيته، ولكن هـذا يظهـر تأثرهـما 42-40: 1املذكور ىف (يو 
  وى مع كلمة اهللا.وجتاوهبما الق

ت كانعن أعماهلما وحياهتما اخلاصة، فمحبتهما  ملسيحمعناه تفضيل تبعية ا ":"تركا الشباك
 يعيشان منه. الذىقوية لدرجة ترك كل شىء، حىت الشباك والعمل 

  
)، ويبدو أنه 56: 27فيما بعد (ص  ملسيحتبعت ا الىتزوج سالومة  ":"َزبَِْدى :22-21ع

  ).15: 18يساعدونه وله مركز ىف اجملتمع (يو غنيا وله عمال  كان
على شاطئ البحر، وجد أخوين آخرين، مها يعقوب ويوحنا  ملسيحقليل، أثنـاء سري ابعد 

ا رفيقى ِسمعان وأندراوس ىف صيد السمك، كما يظهر تعاوهنما معهما ىف صيد كانابىن َزبَِْدى، و
ا يصلحاهنا مع كان الىت، فتركا الشباك )11- 6: 5(لو  يسوعبعده دعامها  الذىالسمك الكثري، 

  .يسوعأبيهما، وتبعا 
إن تبعية اهللا أفضل من األعمال الضرورية والعالقة مع الوالدين، وليس معىن هذا إمهال أعمالنا   

وعدم إكرام والدينا، بل إن طاعة اهللا فوق كل شىء. فكن مستعدا لترك بعض راحتك ولذتك 
  ، فتتمتع حينئذ بعشرة اهللا والسالم الداخلى.من أجل التمسك حبياتك الروحية
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  ):25-23) الكرازة والعمل  (ع 4(
وكان يسوع يطوف كل اجلليل، يعلّم ىف جمامعهم، ويكرز ببشارة امللكوت، ويشفى كل  - 23

فذاع خربه ىف مجيع سورية، فأحضروا إليه مجيع السقماء  - 24. مرض وكل ضعف ىف الشعب
فتبعته مجوع كثرية  -25. لفة، واجملانني واملصروعني واملفلوجني، فشفاهماملصابني بأمراض وأوجاع خمت

  من اجلليل والعشر املدن وأورشليم واليهودية ومن عرب األردن.
 
كَفَْرَناُحوَم ىف رحالت كثرية ىف منطقة اجلليل، وهى حواىل تسع من  يسوعخرج  :23ع

ت كل منها حتوى كاندينة وقرية، وم 200رحالت، اجتـاز أكثر مدهنا وقراها، الىت تزيد عن 
 كانمليون نسمة، و 3ـوا حواىل كاناجلليـل  كانألف نسمة، أى أن ٍسـ 15ىف املتوسط 

  يبشرهم بالتوبة واقتراب امللكوت.
أماكن للعبادة ظهرت أيام السىب، واستمرت بعد ذلك، وفيها ُيصلّونٍ ويقرأون  ":"جمامعهم

 أورشليمحية. وهى منتشرة ىف كل البالد، ألن اهليكل ىف األسفار املقدسة ويلقون العظات الرو
  يقدمه للبشرية. الذى الصهذه اجملامع ىف التبشري باخل ملسيحفقط؛ واستغل ا

حنونا، يشفى أمراضهم ليعلن حمبته للبشرية. وهبذه املعجزات تعلقت القلوب  ملسيحا كانو
  به، فحدثهم بكالمه الروحى العميق.

  يشتكى منها الناس. كانسدية أى متاعب ج ":"كل ضعف
 
من أجل معجزاته وتعاليمه املؤثرة، انتشر خربه، ليس فقط ىف اجلليل، بل إىل  :25-24ع

 مناطق كثرية أخرى، هى:
  والية رومانية كبرية تقع شرق اجلليل. سورية:  )1(
  .مدن متيزت بامتيازات رومانية، وتقع شرق األردن، وتسمى حاليا اجلوالن العشر مدن:  )2(
  .ليهودمدينة معروفة ألن فيها هيكل اهللا، وتقع ىف اجلزء اجلنوىب من بالد ا أورشليم:  )3(
، وتشمل أورشليم، وداخلها مدينة ليهودمنطقة تشمل اجلزء اجلنوىب من بالد ا اليهودية:  )4(

  مدن وقرى كثرية.
  منطقة تقع جنوب العشرة مدن. عرب األردن:  )5(

واجملانني ذكـر هـذه األمـراض لصعوبتها عن غريها.  ":وجني"اجملانني واملصروعني واملفل
إما من أعمال الشياطني فيهم، أو ألمراض عصبية جتعلهم غري متزنني، أو قد يغشى  واملصروعني



  َمتَّى يلُ جِ نْ إِ 

)42 ( 

فهم من يعانون من الشلل ىف جزء أو معظم املفلوجون عليهم أحيانا ويسقطون على األرض. أما 
  جسمهم.

، فتساعد كل حمتاج وكل من يعاىن من ضعف، سواء كانىف كل م ليتك تتعود أن تصنع خريا  
والتوبة  ملسيحطلب منك أو مل يطلب؛ وإذ يتأثرون مبحبتك، يقبلون بسهولة كالمك عن ا

  والرجوع إىل اهللا.
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 الَخاِمسُ  احُ حَ صْ األَ 
  استكمال الناموس  التطويبات  العظة على الجبل

      
  

  ):2-1) مقدمة العظة على الجبل (ع 1(
ففتح فاه وعلمهم  -2. وملا رأى اجلموع، صعد إىل اجلبل. فلما جلس، تقدم إليه تالميذه -1
  قائال: 

 
  يحدثهم بكالمه احملىي.، فخرج هبم إىل اجلبل لملسيحتكاثرت اجلموع خلف ا :1ع

واجلبل يشري روحيا إىل االرتفاع عن املاديات، والقوة والثبات الروحى. وتكلم معهم ىف 
ية فيه أهم تعاليمها. وقد لمسيحخطاب طويـل اسـتغرق ثالثة أصحاحات، وُيعترب دسـتورا ل

  ه حملبتهم فيه.تالميذاقـترب منه 
ذُكرت ىف هناية األصحاح السابق.  الىتوهى ، ملسيحهناك مجوع كثرية تتبع ا كان"صعد": 

وحىت يسمعوه ويروه بوضوح، صعد مسافة صغرية على اجلبل وجلس، واقترب منه تالميذه. أما 
باقى اجلموع، فجلست أمامه على األرض ىف الوادى املتسع؛ وهذا اجلبل هو أحد اجلبال القريبة من 

 ىف اجلليل. كَفَْرَناُحوَم
  
م ويعلم اجلموع بكالم مباشر، وهذه العظة هى من أشهر عظاته. وقد يتكل ملسيحبدأ ا :2ع

ُتعترب دستورا  - من أمهيتها  - يكون كـرر بعض معانيها ىف مناسـبات أخرى، ولكنها 
ية، فما جاء ملسيحت عظته مبثابة تفسري للناموس، مضيفا إليه كمال احلياة اكانية. وقد لمسيحل

  ).17لينقض الناموس بل ليكمله (ع
  
  ):12- 3(ع  وھى الغبطات أو البركات ) التطويبات2(

طـوىب للحـزاىن، ألهنم  - 4. "طـوىب للمساكني بالروح، ألن هلم ملكوت السماوات -3
طـوىب للجياع والعطاش إىل الرب، ألهنم  - 6. طـوىب للودعاء، ألهنم يرثـون األرض -5. يتعزون
طوىب  - 9.  لألنقياء القلب، ألهنم يعاينون اهللاطوىب -8. ونـطوىب للرمحاء، ألهنم ُيرمح - 7. يشبعون
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طوىب للمطرودين من أجل الرب، ألن هلم ملكوت  - 10. لصانعى السالم، ألهنم أبناء اهللا ُيدعون
طوىب لكم إذا عيَّروكم وطردوكم، وقالوا عليكم كل كلمة شريرة من أجلى  - 11. السماوات
م ىف السماوات، فإهنم هـكذا طردوا األنبياء افرحـوا وهتللـوا، ألن أجـركم عظي - 12. كاذبني

  ."الذين قبلكم
 
حديثه بتشجيع أوالده ومدحهم، ليجاهدوا ىف حياهتم الروحية، فأظهر هلم  ملسيحبدأ ا :3ع

  املكافأة، ليتحمسوا للعمل الروحى.
أى املتضعني، ألن االتضاع هو أساس كل فضيلة، كما  ،"املساكني بالروح" كانوأول مدح 

ملكوت الشيطان. وبالتاىل، فاملتضع يضمن  أيضاأسقطت آدم، و الىتربياء هو اخلطية األوىل أن الك
  ه الروحى، فيفرح ويتمتع كل حني.لكوتاألبدى حبلول اهللا ىف قلبه مب السماوات
 
مث ميدح احلزاىن على خطاياهم، أى التائبني، ومن حيزنون على خطايا اآلخرين،  :4ع

يعطيهم سالما ىف قلوهبم ىف هذه احلياة، مث تعزيات مساوية وأجماد ىف  فيصلّون ألجلهم، ألن اهللا
  األبدية.

ومن أجل هذا، أحب أوالد اهللا الدموع والندم على اخلطية، ليحيوا ىف الرب بقلوب رقيقة، 
تشعر حبنان اهللا وغفرانه، وتشكره كل حني. وهذا احلزن طبعا غري احلزن على فقدان املاديات، أو 

 عليها، فهذا حزن باطل ينبغى التحرر منه. عدم احلصول
 
بالتوبة، هتدأ نفسه، فيصري وديعا ىف داخله ال ينفعل ألى مكسب أو  نسانإذ يتحلّى اإل :5ع

نفسه مثال  ملسيحخسارة. وعلى قدر قوة عالقة الروح باهللا، يهدأ اجلسد وُتَروَُّض طاقاته؛ وقد قّدم ا
  أعلى ىف الوداعة لنتعلم منه.

  عض أن الوديع خيسر حقوقه ىف هذه احلياة، لكن اهللا يعد الودعاء بوراثة األرض.ويظن الب
األرض  أيضا، بل ملكوت السماواتليس فقط األرض اجلديدة ىف  ،"األرض" واملقصود بـ

نعيش عليها، إذ أن الوديع حيبه اجلميع وتزداد بركات اهللا له، املادية باإلضافة إىل الروحية، فال  الىت
  ى شىء مادى.حيتاج أل

  .لروح القدسخيضع للروح، فيصري هيكال ل الذىللجسد،  أيضاوترمز األرض 
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وكذلك ترمز األرض لألشرار، الذين يتحولون عن طبعهم الشرير مبخالطة الودعاء، وهبذا 
  .لمسيحيكسبوهنم ل
، ملسيحهو الصالح واألعمال احلسنة، وكل حياة ىف اهللا. وكمال الرب هو ا"الرب":  :6ع

ىف الّربية،  إسرائيلبنو  كانوع والعطش إليه هو الشعور باالحتياج املستمر لالمتالء به. وكما فاجل
يشبع اهللا جوعهم باملن من السماء ويروى عطشهم باملاء من الصخرة، ماحنا إياهم احلياة ىف الّربية 

، البد أن سيحملال نستطيع أن نعيشها بدونه. ومن يطلب ا الىتهو حياتنا  ملسيحالقاحلة، كذلك ا
  يشبع وميتلئ بفرح.

ية بالطموح واالقتراب املتزايد من لروحللنمو ىف احلياة ا نسانوهذا اجلوع والعطش، يدفع اإل
  اهللا، وانتهاز كل فرصة ملعرفته بالصالة والقراءة والتأمل، وفوق الكل التمتع باألسرار املقدسة.

 
، فتعطيه، ليس فقط االحتياجات هكانهى اإلحساس باآلخر، ووضع نفسك مالرمحة:  :7ع

إذ جتسد، وشاركنا  ملسيحاملادية أو العاطفية، بل املشاركة، فتأكل وتتحرك وتفكر معه، كما فعل ا
هو من تصنع معه الرمحة، ألنه دعا احملتاجني  ملسيحطبيعتنا كلها ما خال اخلطية وحدها. وتذكّر أن ا

أننا ننال مراحم اهللا ىف حياتنا وخاصة ىف كافأة الرمحة وم"إخوته"، وما نفعله معهم كأننا فعلناه معه. 
  ).46- 34: 25، ص 42: 10الضيقة، مث ىف النعيم األبدى (راجع ص 

 
معناها جترده من كل قاوته ونوأعماقه ومشاعره ونياته،  نسانميثل داخل اإل: "لقلب"ا :8ع

لسكىن اهللا بالنقاوة، ويستطيع  شهوة شريرة، وكل انشغال عاملى عن حمبة اهللا، إذ يصري القلب مهّيأً
أن يعاين اهللا ويشعر أنه بداخله ومعه ىف كل شىء، ليس بالرؤية أو السماع احلسى، بل باإلحساس 
الروحى، ألنه أعمق من األمور احلسية، ومشبع للنفس جدا؛ وكل الصفات السابقة جتتمع معا 

  هبا نعاين اهللا. الىتلتؤهل النفس للنقاوة 
 
حيا أ. وصنع السالم يكون مع النفس فوفرحهاستقرار القلب وراحته  هو ":السالم" :9ع

من شهوات ردية وأطماع أرضية، بل واالستعداد  يقلقىف سالم، وهذا يستلزم التنازل عن كل ما 
 األهم، وهو السالم الداخلى. باحلقللتنازل عن مجيع احلقوق واالحتفاظ 

مع اآلخرين باحلب والصلوات ألجلهم،  سالمنا، نستطيع أن نصنع سالما اكتسبنا وإذا
  .سالمهمعلى اخلروج من متاعبهم، حىت وإن احتملناهم كثريا ألهنم مساكني فاقدين  ومساعدهتم
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اخلضـوع هللا، إله السـماء، الذى مينحه كهبة للذين حيبونه. وقد صنع  هو والسـالم
ن سـعينا ىف طلـب والسماء، ومصاحلة بينهما، بدمه على الصليب. فإ األرضسالما بني 
  باحلقيقة أبناء له. نكونالسـالم، 
 ،الثامـن واألخـري، ينتـج من كل الصفـات السبعة السابقة التطويـب: 12-10ع

  .ووصاياهاحتمال االضطهادات من أجل احلياة النقية واألمانة، ومن أجل طاعة املسيح  وهو
  اد ملكوت السماوات الىت ال تنتهى.احملدودة ىف هذه احلياة، بأجم اآلالمالرب، مقابل  ويعدنا

ألنه لو  السماوية،الصالح وأعمال اخلري واحلياة مع اهللا، وهذا شرط للمكافأة  أى": الرب"
  .الطبيعىأساء الناس إلينا ليس لربنا، بل ألخطاء صنعناها، فهذا جزاؤنا 

  استهزأوا بكم ومبسيحكم وبكل معتقداتكم وسلوككم املستقيم. أى": عيَّروكم"
ضطهاد عليكم، كما فعلوا أيام اال األشراراهتامات باطلة يدعيها  وهى": شريرة كلمة كل"

  الروماىن، وىف كل جيل.
آالمه، ولألجماد السماوية الىت تنتظركم  ىف املسـيحشـاركتم  ألنكم": وهتللوا افرحوا"

  عوض كل ما احتملتموه.
  ُر عنها.السماوية الىت ال ُيَعبَّ الربكاتمقدار  لُيظهر": عظيم"

البار، مهما كانت تشكيكات وادعاءات األشرار الىت حنتملها،  سلوكناللثقة ىف  ويدعونا
لننال أجـرنا السمائى، خاصة وأن كل األنبياء والقديسني احتملوا ألجل اهللا،  طريقناعاملني أهنا 
  شرط أساسى لنوال امللكوت. فاالحتمال

الىت ال ُيستغَنى عن أحدها  املسيحى، صفـات اإلنسان هىهـذه التطويبـات  ونصـوص
  الثمانية. املكافآتلنوال 

  لكل هذه الصفات فيه. العملىمثلنا األعلى، املسيح، لنجد التطبيق  وأمامنا
الفضيلة، وتتعب  تقتىنكنت تبغى السعادة، وتشتاق أن تصل إىل امللكوت، فالبد أن  إن  

  لتقتنيها، فتفرح بسكىن املسيح فيك.
خلطيتك.  املقابلةالىت تعاىن منها، واْسَع القتناء الفضيلة  املتكررة ، لتعرف اخلطيةحياتك افحص  

فأنت حمتاج  ة،ـبالنجاساربا حماع. وإن كنت ـاء، تعلم االتضـفإن كنت تعاىن من الكربي
  أب اعترافك تفيدك كثريا ىف هذا األمر. وإرشادات... للطهارة

  
  ):16- 13) رسالة المسيحى (ع 3(

ُيَملَُّح؟ ال يصلح بعد لشىء، إال ألن  فبماذاملح األرض، ولكن إن فسد امللح،  مأنت" - 13
وعة ـور العامل، ال ميكن أن ُتْخفَى مدينة موضـن أنتم - 14يطـرح خارجـا، ويداس من الناس. 
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ارة، فيضىء جلميع الذين ـحتت املكيال، بل على املن ويضعونهراجا ـوال يوقدون س -15على جبل. 
هكذا قدام الناس، لكى يروا أعمالكم احلسنة، وميجدوا أباكم الذى  نوركمفليضئ  -16. ىف البيت

  ."السماواتىف 
ميلح األرض، أى البشر األرضيني املرتبطني بالعامل.  الذى بامللح املسيح أوالده شبه: 13ع
 املسيحىامللح بذوبانه ىف الطعام، فيعطى مذاقا أفضل، دون أن يلغى طعمه األصلى، مثل  ويتميز

  الذى يؤثر ىف اآلخرين فيصريوا ىف حياة أفضل، وال يفقدوا شخصياهتم اخلاصة.
ومنتشر ىف العامل كله بسهولة، مثل املسيحى املتضع الذى تنتشر خدمته لكل  رخيص وامللح

 الفساد،أبيض اللون، فريمز للنقاوة والطهارة. ويستخدم أيضا ىف حفظ األطعمة من  وامللحإنسان. 
  املسيحى حيفظ نفسه وَمن حوله ويثبتهم ىف احلياة مع اهللا.كما أن 

  امللح؟ يفسدنعتمد عليه ىف إصالح اجلميع. ومىت  الذى امللح يفسدأن  هىاحلقيقية،  املشكلة
  ى باألشرار وتأثره هبم.ملسيحإذا اختلط مبواد غريبة، فيضعف تأثريه، مثل اختالط ا  )1(
)(  هذا يرمز للتنعم والتلذذ براحة اجلسد، وشهوات دخول رطوبة عليه فتضعف ملوحته، و

  احلياة الفاسدة.
)(   إذا اختلط باملـاء ومر فيه تيـار كهربائى، يتحول إىل مواد ضـارة مثل الصودا

ى لقوى العامل الشريرة، مثل التعلق مبحبة املال ملسيحالكاوية، وهذا يرمز خلضوع ا
بعه، ويصبح ضارا ومفسدا للمحيطني به والشهوات املختلفة، فتمأل قلبه وتغّيره عن ط

  الذين يرونه قدوة، فيصبح ُمعثرا هلم. 
أو نصلح اآلخرين؟ ومن ناحية أخرى: ماذا نصنع  مباذا ُنملّححينئذ تظهر مشكلة، أال وهى: 

، لكوتهبذا امللح الفاسد؟ إنه فقد عمله وهدف وجوده ىف احلياة، فال ينتظره إال أن ُيلقَى خارج امل
  الم الدوس، أى العذاب اآلبدى، والسحق الذى ال ينتهى.ويعاىن آ
 
  وظيفته أن ينري لآلخرين، وهو يتميز مبا يلى: الذى بالنور ىملسيحيشّبه ا :14ع
  يرشد اآلخرين ىف طريق حياهتم.  )1(
)(  .يكشف هلم الشر وكل ما يضرهم ليبتعدوا عنه  
)(  ىف الظلمة. يساعدهم على عمل اخلري، فالعمل يكون ىف النور وليس  
)(  .النور قوى، ال خياف الظالم، أى الشر، بل إن الظلمة هترب منه  
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ى ىف مسو حياة روحية كمدينة مبنية على جبل، ال ميكن إخفاء نورها، ملسيحفالبد أن يكون ا
هى اهللا، فهو يطالبنا أن ننري العامل  الىتيضىء العامل بنوره العاكس لضوء الشمس  الذىمثل القمر 

  ياتتنا الصاحلة.كله حب
ى بسراج (مصباح أو قنديل) ىف بيت، اهلدف منه إنارة هذا ملسيححياة ا أيضايشّبه  :15ع

مرتفع ليصل نوره إىل كل أرجاء البيت؛ ومن غري املنطقى أن  كانالبيت، ويوضع على منارة أو م
 يوضع فوق السراج مكيال ليخفى ضوءه.

كرب، يستخدم لتعيني حجم احلبوب عند بيعها، هو وعاء ذو فوهة ضيقة وقاعدة أ"املكيال": 
 الىتفإذا ُوضع فوق السراج خيفى ضوءه متاما. وهو يرمز للماديات والقياسات العقلية، ومهوم العامل 

  ليضىء لآلخرين.‘‘ فينا لروح القدسنور عمل ا’’متنع انطالق النور 
 
فينا، وعمل روحه  يحملسيطالبنا بالقدوة لآلخرين ىف األعمال الصاحلة، فريوا ا :16ع

القّدوس، فيمجدوا اهللا وينجذبوا للحياة معه، وال يكون غرضنا من األعمال الصاحلة الكربياء 
ومديح الناس وجمد أنفسنا، بل نسلك بالرب من أجل اهللا كقدوة لآلخرين، فنجذب القلوب حملبة 

 اهللا.
تذهب  كاناتك ىف كل مىف كالمك وتصرف ملسيحإن لك دور أساسى ىف العامل، وهو إظهار ا  

ىف بيتك وعملك وكل  ملسيحإليه أو توجد فيه. فاسأل نفسك ىف هناية كل يوم، هل أظهرت ا
  ذهبت إليه؟ حىت تتوب عن خطاياك وتدقق ىف سلوكك، فتربح نفسك ومن حولك. كانم
 
  ):20- 17) تكميل الناموس (ع 4(

فإىن  - 18. ت ألنقض، بل ألكمل"ال تظنوا أىن جئت ألنقض الناموس أو األنبياء، ما جئ - 17
احلق أقول لكم: إىل أن تزول السماء واألرض، ال يزول حرف واحد أو نقطة واحدة من الناموس، 

فمن نقض إحدى هذه الوصايا الصغرى، وعلّم الناس هكذا، ُيْدَعى أصغر ىف  -19. حىت يكون الكل
  ".ملكوت السماواتملكوت السماوات؛ وأما من عمل وعلّم، فهذا ُيْدَعى عظيما ىف 

 
هو اهللا، واضع الناموس. وبالتاىل، من غري املعقول أن ينقض ما  ملسيحا :18-17ع

  وضعه، ولكنه جتسد ليكمله؛ كيف؟
فيه تتم كل الرمـوز والنبـوات ىف العهـد القدمي، كما يذكر مىت اإلجنيلى هذه   أ   )

  العبـارة: "ليتم ما قيل باألنبياء..."
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ناموس عنا، إذ عجـزنا نـحن عن إمتامه، كما يقول ليوحنا  يتمم بنفسـه كل  ب )
  ). :املعمدان: "نكمل كل بر" (ص 

يكمل الناموس ىف حياتنا بقوة روحه القّدوس، فإن كنا قد عجزنا بقوتنا أن نتممه،   حـ)
  يسندنا ويقوينا. القدس لروحفا

ها، فالقتل مثال بدايته يكمل تفاصيل الوصايا، فيعطى أسباهبا وجذورها حىت نتالفا  د   )
  الغضب، والزنا أوله نظرة شريرة.

 يقصد هبما كل أسفار العهد القدمي.": الناموس أو األنبياء"
  تعىن "آمني"، واملقصود تثبيت وتأكيد ما سيعلنه ىف اآلية."احلق": 

تاب لكتعبري عن أكثر األمور ثباتا ىف العامل، لتوضيح ثبات كالم اهللا ىف ا": السماء واألرض"
  إىل هناية الدهور. املقدس
  أى أن أصغر تعليم ال ميكن أن يتغّير.": حرف واحد أو نقطة واحدة"
أوالده يوم الدينونة، ويكمل تطبيق كل  خالصحىت تكمل خطة اهللا ىف ": حىت يكون الكل"

  الناموس، بتمجيد أوالد اهللا وعذاب األشرار.
 
موس حرفيا، لكنهم ينقضونه بأعماهلم. ون حيفظون النافّريسّيالكتبة وال كان: 20-19ع

فرغم أمهية احلرف، فإن األهم هو تنفيذه عمليا. فمن أمهل أصغر وصية، وعلَّم بذلك، يكون أحط 
العهد اجلديد، أى الكنيسة، وينبغى أن يتوب سريعا حىت ال خيسر أبديته.  ملكوتىف  إنسانوأقل 

ض الكل. أما من خيطئ بضعفه، فالتوبة ألن من نقض إحدى الوصايا ورفضها عمدا، يكون قد رف
  متسح اخلطايا ىف سر االعتراف.

 لكوتولكن من قََرنَ تعليمه للوصايا بتنفيذها ىف حياته، فهذا يدعى عظيما ىف الكنيسة وامل
  األبدى.

ني، فال يكتفوا حبفظ حروف فّريسّيتابعيه أن يزيـد برهم عن الكتبة وال ملسيحمث ينادى ا
من تطبيق وصاياه عمليا ىف حياهتم، ألهنم إن مل يطبقوا الناموس لن يدخلوا الناموس، بل البد 
  .ملكوت السماوات

ختتص باالبتعاد عن شىء، أو التدقيق ىف شىء صغري. فهى مهمة  الىتهى ": الوصايا الصغرى"
 مثل الوصايا الكربى كالوصايا العشر.

هاتني الفئتني، أهنما أعظم مثال  يظنون أنه لكثرة معلومات ليهودا كانالكتبة والفريسيني: 
يريد أن خيلص عن هذا الرب  إنسانضرورة أن يزيد الرب ألى  ملسيحللحياة مع اهللا، فأوضح ا

  النظرى.
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ليتك تطبق ما تقوله لآلخرين ىف حياتك قبل أن تعلّم به غريك، فتختربه وتنال بركته، ويكون    
وحية، اهللا أعطاها لك أنت أوال قبل أن كالمك أكثر تأثريا ىف سامعيك. إن كل معرفتك الر

تعلّم هبا غريك. فاقبل كل ما تقرأه أو تسمعه للتطبيق العملى، فتخلّص نفسك ومن يسمعونك، 
  إذ يظهر ىف حياتك سلوك مستقيم يكون قدوة لآلخرين دون أن تشعر.

  
  ):26- 21) القتل (ع 5(

بة والفريسيني، لن تدخلوا ملكوت "فإىن أقول لكم: إنكم إن مل يزد بِرُّكُْم على الكت - 20
وأما  - 22. قد مسعتم أنه قيل للقدماء: ال تقتل، ومن قتل يكون مستوجب احلكم - 21. السماوات

أنا فأقول لكم: إن كل من يغضب على أخيه باطال، يكون مستوجب احلكم. ومن قال ألخيه َرقَا، 
فإن قدمت قربانك إىل  -23. نميكون مستوجب اجملمع. ومن قال يا أمحق، يكون مستوجب نار جه

فاترك هناك قربانك قدام املذبح، واذهب أوال  -24. املذبح، وهناك تذكرت أن ألخيك شيئا عليك
كن مراضيا خلصمك سريعا، ما دمت معه  -25. اصطلح مع أخيـك؛ وحينئذ تعـال وقدم قربانك

. شـرطى، فَُتلْقَى ىف السجنىف الطـريق، لئـال يسلمك اخلصم إىل القاضى، ويسلمك القاضى إىل ال
  ".احلق أقول لك: ال خترج من هناك حىت ُتوِفَى الْفَلَْس األخري - 26

  
 
ى ملسيحا نسانت التطويبات قد تكلمت عن الصفات اإلجيابية ىف اإلكانإن  :22-21ع

 اآلن اخلطايا السلبية وكيفية معاجلتها، ويأخـذ مثال وصية صعبة، وهى ملسيحومكافآهتا، فيذكر ا
  فيأتى جبذرها، وهو خطية الغضب، ألنه إن ابتعدنا عن الغضب، فبالطبع لن نقتل أحدا. "ال تقتل"

يعاقبون من يقتل عمدا، أما غري املتعمد فيهرب  ليهودون وشيوخ افّريسّيوقد كان الكتبة وال
  لقتل.إىل مدن امللجأ. ومل يعطوا اهتماما بالغضب الداخلى، بل اكتفوا بتنفيذ الغضب خارجيا با

أى  ،"إن كل من يغضب على أخيه باطال"خطورة الغضب، قال:  ملسيحولكيما يوضح ا
أقيمت ىف كل البالد  الىتبسبب األمور املادية الباطلة الزائلة، يكون مستوجبا حكم احملاكم الصغرية 

وهذا احلكم ميكن استئنافه أو مراجعته ىف قاضٍ من الشيوخ،  23ية، ويقضى فيها عادة ليهودا
يتكون من سبعني من كبار شيوخها  الذى، أورشليماحملاكم العليا، وأكربها جممع "السنهدرمي" ىف 

. كما وتتبعه كل اجملالس الفرعية اجمللس األعلىجممع السبعني، وهو  أيضا، لذا يسمى ليهودرؤساء ا
أعضاء ىف  أيضاة الدينية، وكان كثري من الكتب ليهودأنه أكرب سلطة يهودية تأخذ القرارات ىف أمور ا

  هذا اجملمع.
  واملقصود بالغضب هنا، غضب داخلى قلىب، دون إظهار أى تعبري عنه.



  الَخاِمسُ  احُ حَ صْ األَ 

)51 (  

وهى كلمة سريانية تعّبر عن االحتقار املرتبط بالغضب، يستوجب  ،"من قال ألخيه َرقَا" ماأ
  .أورشليميتكون من كبار شيوخ  الذىهذا حماكمة اجملمع، أى جممع السنهدرمي 

  ."نار جهنم" ىف غضبه، ووصف أخيه باحلمق والغباء، فيستحق نسانل اإلولكن، إن تطاو
يسرى فيها  كانت تلقى فيه بقايا الذبائح، وكان الذىمأخوذة من وادى ِهنُّوَم ": جهنم"

ت النار ال تنطفئ ىف هذا الوادى. ولذا شّبه اهللا العذاب األبدى بالنار كانالدود، وحيرقوهنا بالنار، ف
  ال ميوت، ىف وادى ِهنُّوَم، ولكن بطريقة روحية أكثر عذابا وقسوة. الذىوالدود  ال تنطفئ، الىت

رفضه للغضب وخطورته، فحىت الغضب الداخلى يستوجب حماكمة أمام  ملسيحوهنا، يظهر ا
  إىل اهلالك األبدى. نساناهللا، وبالتاىل أى تعبري عنه، سيؤدى باإل

  
 نسانلعطايا املقدمة هللا، ال ُتقَبل من اإلبوضـوح أن الصلوات وا ملسيحيعلن ا :24-23ع

الغضوب، أو املسئ لغريه، أو املخاصم، ألن اهللا يريد الصلوات املقدمة من القلب النقى اململوء 
  حمبة.

قربانه كعطية هللا، مث تذكّر وانتبه لوجود خماصمة بينه وبني أحد، فال  ليهودفإن قّدم أحد ا
 ع أخيه، مث يعود ويكمل تقدمي قربانه، لكيما ُيقَبل من اهللا.يكمل تقدمي قربانه، بل يصطلح أوال م

  مل يقل لك عليه شىء، فحاسب نفسك على واجباتك قبل حقوقك.، "ألخيك شيئا عليك"
يوضح أمهية املصاحلة وتقدمي احلب قبل العبادة، ألنه إن تنقَّى القلب باحملبة يكون ": اترك"

  ها.يقدم الىتمقبوال من اهللا، وكذا العبادة 
بنفسه،  ملسيحخمطئا ىف حقك، كما يوصى ا كانأى اهتم مبصاحلة أخيك حىت لو ": اذهب"

 ).15: 18قائال: "إن أخطأ إليك أخوك فاذهب وعاتبه" (ص 
يلزم تنقية القلب من كل غضب قبل الصالة، سواء ىف خمدع بيتك أو ىف الكنيسة، وخاصة عند   

  غري مقبولة إن مل ُتَنقِّ قلبك.التناول من األسرار املقدسة، ألن صلواتك 
وا خمطئني ىف حقك، فتكسبهم باحملبة، وال تنزعج من كانفأسرع ملصاحلة اآلخرين، حىت لو   

كربيائهم أو قسـوهتم، بل َصلِّ ألجلهم حىت ُينَزع الغضب من قلوهبم، واهتم بسـالمك قبل 
  كل شىء.

 
لروح رك بكالم اهللا، أو ايذكّ الذىهو وصايا اهللا، أو ضمريك "خصمك" إن  :26-25ع
 الساكن فيك، إذ أنك صرت ىف خصومة معه بسبب وقوعك ىف الشر. القدس
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والضمري، وأطعت الوصية،  لروح القدسهو هذه احلياة. فإن خضعت لصوت ا"الطريق": 
مبتعدا عن الغضب واحلقد وكل شر، ُتَنجِّى نفسك، وتصطلح مع هذا اخلصم، وإن مل تصطلح معه 

وهو اهللا الدّيان العادل ىف يوم الدينونة، فيحكم  ،"القاضى"التوبة، فإنه يسلمك إىل باخلضوع له و
وهم املالئكة الذين يلقونك ىف السجن، أى  ،"الشرطى"عليك باهلالك األبدى، ويسلمك إىل 

(كل ديونك حىت أصغر عملة).  و"ال خترج من هناك حىت ُتوِفَى الْفَلَْس األخري"العذاب األبدى، 
طيتك غري حمدودة، إذ هى موجه هللا غري احملدود، فعقاهبا غري حمدود، وبالتاىل، تظل ىف وألن خ

  العذاب األبدى.
ليتك حتترس من خطية الغضب، وال تعطى لنفسك أعذارا لتتمادى فيها، بل أشفق على   

ت أخطاؤهم، فتحمى نفسك من نتائج الغضب الشريرة، وتستعيد سالمك، كاناآلخرين مهما 
  ، وتكسب نفوس من حولك.لكوتىل طريقك الروحى املؤدى إىل املوترجع إ

  
  ):30-27) الزنا (ع 6(

وأما أنا فأقول لكم: إن كل من ينظر إىل امرأة  - 28. "قد مسعتم أنه قيل للقدماء: ال تزن - 27
 فإن كانت عينك اليمىن تعثرك، فاقلعها وألقها عنك، ألنه خري -29. ليشتهيها، فقد زىن هبا ىف قلبه

وإن كانت يدك اليمىن تعثرك،  - 30. لك أن يهلك أحد أعضائك، وال ُيلْقَى جسدك كله ىف جهنم
  ".فاقطعها وألقها عنك، ألنه خري لك أن يهلك أحد أعضائك، وال يلقى جسدك كله ىف جهنم

 
إن الزنا هو النظر بقصد الشهوة، وهذا يولد تلذذ بالشهوة ىف الفكر، الذى  :28-27ع

وط ىف الفعل بدرجاته املختلفة. لذا، أراد املسيح قطع اخلطية من جذورها، وهو يؤدى إىل السق
النظر، موضحا أنه يعترب زنا، حىت ال يتهاون أحد ىف نظرته أو أفكاره أو عواطفه، ويظن هذا شيئا 
عاديا، وإال سيتمادى ويعترب حىت اللمسات الشريرة عادية. وإن سقط ىف الزنا الكامل، قد يعذر 

 فُيغلق باب التوبة أمامه، لتهاونه وتربيره للخطية.نفسه، 
أما أنت يا إنسان اهللا، فاهرب من التطلع بال داعٍ حىت ال تسقط ىف املناظر الشريرة، كما يهرب   

  اإلنسان من الثعبان أو العقرب.
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حيث أن اإلنسان، لضعفه، معرض للسقوط بالنظر أو الفعل، يقول املسيح:  :30-29ع
ظرة شريرة، فاقلع عينك اليمىن الىت أعثرتك وأسقطتك ىف خطية الزنا. وإن إن سقطت ىف ن

  سرقت، فاقطع يدك اليمىن الىت أعثرتك.
واملقصود هنا ليس املعىن احلرىف، ألنه، ما الفرق بني العني اليمىن واليسرى؟ إال أن اليمني 

حملببة، أو أى شىء عزيز لديك يرمز للقوة واألمهية، فيشري هبذا إىل الصديق القريب جدا أو الشهوة ا
مثل العني أو اليد، ينبغى االبتعاد عنه، والتنازل عن االرتباط به، حىت ال تسقط ىف اخلطية، ويكون 

 مصريك العذاب األبدى.
افحص يا أخى مصادر سقوطك ىف اخلطية، سواء الزنا أو أية خطية أخرى، وتنازل وابتعد عنها   

  الص نفسك وأبديتك.خمهما كانت غالية عندك، لتكسب 
  
  ):32-31) الطالق (ع 7(

وأما أنا فأقول لكم: إن من طلق  - 32. "وقيل: من طلق امرأته، فليعطها كتاب طالق - 31
  ".امرأته إال لعلة الزىن، جيعلها تزىن؛ ومن يتزوج مطلقة فإنه يزىن

  
جيلس الزوج مع أحد الكتبة، ويكتب حمضر طالق، فيعطى  "كتاب طالق":: 32-31ع

  رية للزوجة أن ترتبط بآخر.ح
كان العامل الوثىن يبيح الطالق ألى سبب، خاصة اليونانيون الذين انتشر عندهم الفجور 
والزنا ىف معابدهم. أما عند اليهود، فكان البد أن يراجع نفسه، ويكتب كتاب طالق، لعله يرجع 

  عن قراره، إذا شعر أن امرأته ستكون آلخر، ويهدأ غضبه وضيقه.
ملسيح، فيظهر عظمة سر الزجية أنه احتاد ال ميكن فصله، إال اذا ارتبط أحد الطرفني بزنا، أما ا

فحينئذ يكون قد فصل نفسه عن اآلخر وقسم هذا االحتاد. أما من يطلق امرأته ألى سبب آخر، 
ه تزوج جيعلها تزىن إذا ارتبطت بآخر، ألهنا ما زالت أمام اهللا زوجته، والزوج اجلديد يعترب زانيا ألن

  بامرأة غريه.
) بإباحة الطالق وكتابة 1: 24واملسيح هنا يعارض، ليس شريعة موسى املكتوبة ىف (تث 

كتاب بذلك، بل ُيرجع األمور إىل أصلها. فإن كان موسى قد اضطر، نتيجة اختالط شعبه 
ذلك. باملصريني وتعودهم الطالق، أن يضع حدودا هلم، بأن يراجع اإلنسان نفسه ويكتب شهادة ب

ولكن، مل يكن هذا قصد اهللا حني خلق اإلنسان ليتحد باآلخر ىف سر الزجية، عندما قال: "لذلك 
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)، ومل يعط مساحا 24: 2نان جسدا واحدا" (تك كويترك الرجل أباه وأمه ويلتصق بامرأته وي
  بالطالق إال ىف حالة الزنا، ألنه يفصل بني جسدى الزوجني عندما يرتبط أحدمها جبسد آخر.

نقّدس سر الزجية، لنرتفع عن أسباب اخلالفات، وحناول حلها باإلرشاد الروحى، والتوبة، فل  
  وااللتصاق بالكنيسة.

  
  ):37-33) القََسُم (ع 8(

وأما أنا فأقول  - 34. "أيضا مسعتم أنه قيل للقدماء: ال َتْحَنثْ، بل أَْوِف للرب أقسامك - 33
وال باألرض، ألهنا موطئ قدميه. وال  - 35. اهللا كرسىُّ لكم: ال حتلفوا البتة، ال بالسماء ألهنا
وال حتلف برأسك، ألنك ال تقدر أن جتعل شعرة واحدة  -36. بأورشليم، ألهنا مدينة الَْمِلِك العظيم

  ."بل ليكن كالمكم: نعم نعم، ال ال. وما زاد على ذلك، فهو من الشرير - 37. بيضاء أو سوداء
ن يقِسموا (حيلفوا) بامسه، حىت يوجه قلوهبم لعبادته، وعدم مسح اهللا قدميا لشعبه أ :33ع

أى القسم كذبا. ومعىن ذلك، تنفيذ ما أقسموا به،  نث،حلاالقََسم باآلهلة الوثنية.وما هناهم عنه هو 
  مثل النذور الىت جيب الوفاء هبا إذا ما نطق اإلنسان هبا، ووعد اهللا أن يتممها.

ون أن القسم باسم الرب هو الذى ينبغى إيفاءه، أما القسم وكان الكتبة والفّريسّيون يعلّم
بأى شىء آخر فيمكن الرجوع فيه. وهذا طبعا تعليم خاطئ يقاومه املسيح هنا، ويصححه ىف 

  اآليات التالية، ُمعلّما بعدم احللف أو القسم مطلقا.
 
ى من أن ىف العهد اجلديد، يكمل الناموس بالنهى عن القسم، ألن اسم اهللا أمس :37- 34ع

  يقال ألجل معامالت مادية، بل يذكر للعبادة ومباركة حياتنا.

 السماء ترمز لوجود اهللا نظرا لسموها وارتفاعها، فتناسب مسوه. ":كرسىُّ اهللا"
  األرض واألرضيات أدىن من السماء، لذلك ُدعيت موطئا لقدمى اهللا. ":موطئ قدميه"

حن وكالء عليه، فكيف نقسم ـعامل، بل نرى، حنن ال منلك أى شىء ىف الـومن ناحية أخ
  بشىء ال منلكه؟ اهللا وحده القادر على القسم، ألنه ميلك كل شىء.
نا، وعاجزين عن تغيري لوهنا. ـويوضح املسيح أننا ال منلك حىت شعرة واحدة من رؤوس

البنا أن وبالتاىل، ال يصح أن حنلف حبياة إنسان أو أى شىء من املخلوقات الىت ىف العامل؛ لذا يط
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يكون كالمنا بسيطا خاليا من القسم، أى ال حنتاج أن نثبته بالقسم، وتكون إجابتنا على اآلخرين، 
  نعم أو ال فقط.

أى ال نستخدم القََسم، ونعلن احلقائق أو موافقتنا على ما يقوله اآلخرون  ":نعم نعم، ال ال"
  اجة إلثبات ذلك بكلمات القََسم.بكلمة نعم، أو النهى ورفض ما يناسبنا بكلمة "ال"، دون احل

أوجد الكذب  الذىأى أن استخدام القََسم هو من عمل الشيطان الشرير، فهو  ":الشرير"من 
  والغش، ويدعو الناس للقََسم إثباتا لكذهبم.

يني ىف لمسيحمنع القََسم يضبط الغضب، حىت ال يتمادى إىل قرارات ملزمة، بل هو مسة ل
  ال على الصدق، بل يستخدمه األشرار ىف الكذب للوصول إىل أغراضهم.براءهتم. والقسم ليس دلي

دقق ىف كلماتك، فيكون فيها اسم اهللا للربكة، وابعد عن الكذب، وبالتاىل ال حتتاج إىل إثبات   
أقوالك باألقسام الباطلة. وال تستهن باسم اهللا، أو حياة الناس فُتقسم هبا باستهتار جملرد التعود 

  على ترديدها.
  
  ):42- 38) مقابلة الشر بالخير (ع 9(

وأما أنا فأقول لكم: ال تقاوموا الشر، بل،  - 39. مسعتم أنه قيل: عني بعني، وسن بسن" - 38
ومن أراد أن خياصمك ويأخذ ثوبك،  -40. من لطمك على خدك األيـمن، فحّول له اآلخـر أيضا

من سألك فأعطه،  - 42. معه اثننيومن سّخرك ميال واحدا، فاذهب  - 41. فاترك له الرداء أيضا
  ".ومن أراد أن يقترض منك، فال ترده

أراد اهللا ىف العهد القدمي تثبيت فكرة العدل اإلهلى، واحلاجة إىل الفداء، وإن أخطأ  :38ع
مثله يفديه. فالعني ُتفَدى بعني، والسن (مفرد أسنان) ُيفَدى بسن مثله.  نسانحيتاج إل نساناإل

دودة، إذ هى ىف حق اهللا، احتاجت لفداء غري حمدود، أى مبوت اهللا املتجسد، وألن اخلطية غري حم
  أهلنا. ملسيحا

على الشر بشر أعظم منه،  نسانأال يرد اإل"عني بعني، وسن بسن"، هبذه الوصية  أيضاوأراد 
  بل يكفى أن يرد بشر مثلما أصابه.

  كثر من هذا.هذه هى وصايا العهد القدمي، ألن مستوى فهم الشعب ال حيتمل أ
  يصيبه: الذىىف نضجه الروحى، يتدرج ىف ست درجات أمام الشر  نسانواإل

 االعتداء على الغري بالشر، وهذا هو األسلوب اهلمجى.  )1(
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)(  .مقابلة الشر بشر أعظم، ألن اآلخر بدأ بالشر  
)(  ية.ليهودمقابلة الشر بشر مثله، وليس أكثر، كما ىف الشريعة ا  
)(   بشر أقل، وهذا فيه ضبط للنفس.مقابلة الشر  
)(  .عدم الرد على الشر، بل الصمت، وهذا ضبط كامل للنفس  
)(  ى، أعلى الدرجات.ملسيحمقابلة الشر باخلري، وهذا هو املستوى ا  

 
راب القلب، فريد على الشر بشر آخر، ألنه إن امتأل اضطإىل عدم  ملسيحينبهنا ا :39ع

  ر، فال ينزعج من اإلساءة اخلارجية على اجلسد، أى اللطمة.القلب باحملبة، يلتمس العذر لآلخ
ُيلطَم على خده األيسر وليس األمين، إال  نسانوليس املقصود املعىن احلرىف ىف اللطم، ألن اإل

الضارب أعسر، أى يستعمل يده اليسرى، فتقع اللطمة على اخلد األمين. ولكن املقصود  كانإذا 
االحتمال، بل االستمرار ىف االحتمال بقبول لطمة ثانية، أى إساءة  املعىن الروحى، وهو التسامح و

 ثانية.
يعطى مثاال آخر ىف االحتمال والتسامح، وهو إذا حدثت مشاجرة، وحاول اآلخر  :40ع

 اغتصاب ثوبك.
هو اللباس الداخـلى مثل جلباب، والشـريعة تقضى بأال يأخذه أحد ألنه غطاء "الثوب": 

  ).27- 26: 22الفقري (خر 
  هو العباءة اخلارجية، وهو أغلى مثنا."الرداء": 

الظلم شديدا،  كانيريده الظامل، مهما  كانوبذلك نقابل الظلم باحلب، وعطاء أكرب مما 
فيخجل الظامل ويهدأ غضبه. وهذا ال ميكن أن يتم إال من قلب ممتلئ باحملبة والشبع من اهللا، فيتنازل 

خر ىف البداية أنه كسب شيئا منه واستغله، لكنه يقف مبهورا بسهولة عن املاديات، حىت لو ظن اآل
أمام هذا احلب العجيب، فهو بشارة صامتة تقدمها لألشرار حىت يتوبوا، واثقا من أن اهللا يعوضك 

، ألن وعده واضح: "ليس أحد أيضاأضعاف وأضعاف، ليس فقط ىف السماء، بل وعلى األرض 
و أما أو امراة أو أوالدا أو حقوال ألجلي وألجل اإلجنيل، إال ترك بيتا أو إخوة أو أخوات أو أبا أ

  ).30- 29: 10ويأخذ مئة ضعف اآلن ىف هذا الزمان... وىف الدهر اآلتى احلياة األبدية" (مر 
 
هى العمل بدون أجر. فإن أجربك أحد على عمل، قّدم له خدمة أكرب، السُّخرة:  :41ع

 فتكسبه مبحبتك، وتنال بركات مسائية.
  تطفئ به شر وظلم اآلخرين. الذىهو احلب، مليل الثاىن: ا
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ا حمتاجا طلب منك، فأعطه. وهذا تنازل عن حمبة املال، وإحساس إنسانإن وجدت  :42ع

  باآلخر، وعدم النظر إليه كطامع، فقد يكون طمعه نتيجة إحساسه باحلرمان، فاحتمله.
قادر على رده، فال تطالبه،  وقد يكون خجال من أن يستعطى منك، فيطلب قرضا وهو غري

  بل اتركه له كعطاء حمبة منك.
ىف قلبك. فإن مل تكن قادرا على هذه احملبة، فعلى األقل  الىتوطبعا، كل هذا على قدر احملبة 

احتمله وساحمه. وال تكن أنانيا شحيحا ىف عطائك، ألن اهللا قال بوضوح: "طوىب للرمحاء، ألهنم 
 ).7ُيرمحون" (ع

حلب، تستطيع أن تطفئ كل هليب الشر ىف احمليطني بك، فاحلب أقوى من الكراهية. إن آمنت با  
هو احلب، سواء  الذىأشفق مبحبتك على الغضوبني والطامعني، فهم مرضى حمتاجون للدواٍء 

باحتماهلم والصالة ألجلهم، أو التكلم معهم بلطف عوض كلماهتم السيئة، أو تقدمي خدمات 
  ملهم وحتبهم، إال إذا امتأل قلبك مبحبة اهللا.هلم؛ وال تستطيع أن حتت

  فاهتم بعالقتك الروحية باهللا، واطلب معونته، فتستطيع أن تفيض حبا منه على اآلخرين.
  

  ):48- 43) محبة األعداء (ع 10(

وأما أنا فأقول لكم: أحبوا أعداءكم،  -44. "مسعتم أنه قيل: حتب قريبك، وتبغض عدوك - 43
. لّوا ألجـل الذيـن يسـيئون إليكم ويطردونكمـنوا إىل مبغضيكم، وَصباركوا العنيكم، أحسـ

لكى تكونـوا أبنـاء أبيكـم الذى ىف السماوات، فإنه يشـرق مشسـه عـلى األشرار  - 45
ألنه، إن أحببتم الذين حيبونكم، فأى أجر لكم، أليس  -46. والصاحلني، وميطر على األبرار والظاملني

وإن سلمتم على إخوتكم فقط، فأى فضل تصنعون، أليس  -47 ذلك؟العشارون أيضا يفعلون 
فكونوا أنتم كاملني، كما أن أباكم الذى ىف السماوات هو  -48 العشارون أيضا يفعلون هكذا؟

  كامل."
 
كما ىف  إنسانفهو كل  ملسيحى، أما تفسري اليهودني هو افّريسّيىف نظر ال": قريبك" :43ع

  ).37- 30 :10مثل السامرى الصاحل (لو 
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من أنانيته، وحيب أقرباءه  نسانأمرت الشريعة ىف العهد القدمي مبحبة القريب، حىت خيرج اإل
 واملقربني إليه.

ني مل تقررها الشريعة، ولعلهم استنتجوا هذا من أمر فّريسّيهى إضافة من ال": تبغض عدوك"
  اهللا بإبادة األشرار من أرض امليعاد، أى إزالة الشر.

). 5- 4: 23شريعة أقرت مبساعدة العدو إن وقع محاره حتت محله (خر ومع هذا، فال
نزيال عنده، مع أهنم من ألد  كانأال يكره األدومى ألنه قريبه، وال املصرى ألنه  أيضاوأمرت 

  ).7: 23األعداء الذين أذلّوهم وحاربوهم (تث 
 
ء، ألن طبيعتهم مع النضج الروحى ىف العهد اجلديد، طالبت الشريعة مبحبة األعدا :44ع

فيهم دخيل عليهم من إبليس. فال ننظر إليهم كأشرار، بل كمرضى  الذىخلقها اهللا نقية، والشر 
على أفواههم.  الىتحمتاجني للمحبة والشفقة، فنباركهم بالكلمات الطيبة، فتسكت كلمات الشر 

م الردية، وهبذا وبعمل اخلري معهم، هتدأ قلوهبم. ونصلى ألجلهم، حىت يرفع اهللا عنهم أفكاره
 واحملبة. مياننكسبهم لنا أصدقاء ىف اإل

  فال تقتصر احملبة على املشاعر الداخلية، بل خترج ىف كلمات طيبة ومشجعة.": باركوا"
  بتقدمي خدمات وإحسانات للساقطني ىف قضية البغضة لنا. أيضاوترتبط احملبة ": أحسنوا"
ال ميكن منعها، ألن من يعادينا قد يرفض  الىت وهى أقل درجة ىف احملبة أو الوسيلة": لّواَص"

  ه لنا.اضطهاد كاناحلديث معنا أو قبول خدماتنا، ولكنه ال يستطيع منعنا من أن نصلى إليه، مهما 
  
  اهللا حمبة، ودليل بنوتنا، أن حنب كل أحد مبا فيهم األشرار واملسيئني.": أبناء أبيكم" :45ع

حبنـا ومات ألجلنا على الصليب، حنن الذين عصيناه أ الذىهبـذه احملبـة، نتشّبه باهللا 
  وحتديناه وصلبناه.

واهللا مستمر ىف عطائه لكل البشر، سواء املؤمنني به أو الرافضني إياه، فهو يشرق بشمسه 
  على الكل، وأمطاره تروى الكل.

اهللا وقد استخدم الشمس واملطر ألجل نفعهما لكل البشر، وألهنما ىف السماء فريمزان لعطايا 
  العلوية.
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اهللا ينري ويشبع الكل، فقدم حمبتك لكل من تقابله، َواْنَس ذاتك، حمتمال اآلالم ألجل  كانإن   
  ، مهما أساء إليك اآلخرون.ملسيحا
 

هم جامعو الضرائب الرومانية، ويتصفون بالطمع والقسوة،  "العشارون": :47-46ع
  طاة.وا أردأ مجاعة ىف اجملتمع، ويرتبط امسهم باخلكانف

بوضوح أن حمبتنا ملن حيبنا شىء عادى، يشترك فيه معنا األشرار، الذين ميثلهم  ملسيحيعلن ا
املتصفون بالقسوة والطمع. ولكن متيزنا كمسيحيني، هو أن حنب ونعطى السالم،  العشارون

  ونعمل اخلري مع من يسىء إلينا ويعادينا.
، وهبذا يظهر ليهودمم، وتقصره على ات الشريعة تقضى بعدم السالم على األكان ":متمسلّ"

  قصور احملبة وعدم اتساعها لتشمل كل البشر، فأوصت شريعة العهد اجلديد مبحبة الكل.
  
  أى اسعوا حنو الكمال. ":كونوا أنتم كاملني" :48ع

أن هذا هو كمال احملبة، أى حمبة األعداء، فنصري أبناء اهللا الكامل، وهو يدعونا  ملسيحيؤكد ا
ال ميكن الوصول إليه متاما، ولكن اهللا يفرح هبذا السعى ألنه هو الكامل،  الذىو الكمال للسعى حن

  فيكون هذا سعيا حنوه.
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  التجرد  الممارسات الروحية  تابع العظة على الجبل

      
  

  ):4-1) الصدقة (ع 1(
"احترزوا من أن تصنعوا صدقتكم قدام الناس لكى ينظروكم، وإال فليس لكم أجر عند أبيكم  -1

ل املراؤون ىف فمىت صنعت صدقة، فال تصّوت قدامك بالبوق، كما يفع - 2. الذى ىف السماوات
وأما أنت  - 3. اجملامع وىف األزقة، لكى ُيَمجَُّدوا من الناس. احلق أقول لكم، إهنم قد استوفوا أجرهم

لكى تكون صدقتك ىف اخلفاء، فأبوك الذى  -4 .فمىت صنعت صدقة، فال تعّرف مشالك ما تفعل ميينك
  ".يرى ىف اخلفاء، هو جيازيك عالنية

  
ولعله  الصدقة والصالة والصوم.العبادة األساسية، وهى  كانن أرهنا ع ملسيحيتكلم ا :2-1ع

  يبدأ بالصدقة امتدادا لكالمه السابق عن تقدمي احملبة وعمل اخلري مع الكل، حىت األعداء.
ويضع شرطا أساسيا لقبول الصدقة، وهى أن تكون من أجل اهللا، وليس بغرض أن ينظرنا الناس 

املراؤون قدميا ال يتصدقون  كانناس، فليس لنا أجر عند اهللا. وقد وميجدوننا، ألنه إن نلنا مديح ال
بسبب حمبتهم هللا واحملتاجني، بل يتصدقون جملدهم الشخصى، فيضربون األبواق لكى جيتمع الناس 

  وينظروا عظمة عطائهم فيمجدوهنم.
 الذىئلة، ويسمو على أفكار املرائني األرضية الزا الذىيقصد اهللا  ":"أبيكم الذى ىف السماوات

نستعد لنكون معه ىف احلياة األبدية، وننال مكافأة حياتنا البارة على األرض باملرياث السماوى 
  األبدى.

من ُيظهرون غري ما ُيبطنون، فمظهرهم عمل الرمحة، وحقيقتهم الكربياء وطلب  ":"املراؤون
  ني.فّريسّيمديح الناس؛ ويقصد هنا الكتبة وال

  حيث يكثر الناس ليقدموا مدحيا أكرب هلم. :""ىف اجملامع وىف األزقة
  
  ترمز إىل العطاء لكسب مديح الناس. :الشمال :4-3ع

أن يكون العطاء ىف  أيضاترمز للربكة وطاعة الوصية، أى العطاء ألجل اهللا. ويقصد  :اليمني
اخلفاء، حىت يكون خمفيا عن أقـرب الناس لنا، مثل قرب اليد من األخـرى، حينئذ تكون 
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يباركنا اهللا ىف  أيضاتكون أمام كل اخلليقة، بل و الىتقة ألجل اهللا فقط، فننال املكافأة األبدية، الصد
  حياتنا األرضية أمام الكل.

هناك من ينظره، فال مننع العطاء بسبب عدم  كانإذا  نسانوليس معىن هذا أن ال يعطى اإل
  برأى الناس. ية إخفائه، ولكن ليكن لنا روح اخلفاء، وعدم االنشغالكانأم

اهتم باحملتاجني الذين ال يستطيعون أن يطلبوا عالنية، فهؤالء املستورين قد يكونوا أحوج من      
  مسح لك أن تعطيه ىف شكل هؤالء احملتاجني. الذىالكل، واشكر اهللا 

  

  ):8-5) الصالة (ع 2(
اجملامع وىف زوايا "ومىت َصلّيت فال تكن كاملرائني، فإهنم حيبون أن يَصلّوا قائمني ىف  -5

وأما أنت فمىت  -6. الشـوارع، لكى يظهروا للناس. احلق أقول لكم، إهنم قد استوفوا أجرهم
َصلّيت، فادخـل إىل خمدعـك وأغلق بابك، َوَصلِّ إىل أبيك الذى ىف اخلفاء، فأبوك الذى يرى ىف 

األمم، فإهنم يظنون أنه بكثرة وحينما تَصلّون، ال تكرروا الكالم باطال ك - 7. اخلفاء، جيازيك عالنية
  فال تتشبهوا هبم، ألن أباكم يعلم ما حتتاجون إليه قبل أن تسألوه." - 8. كالمهم ُيْسَتَجاُب هلم

  
مل حيدثنا املسيح عن تفاصيل الصالة الفردية أو اجلماعية، بل ترك هذه التفاصيل  :6-5ع

  للكنيسة، ترتبها بروحه القّدوس.
، أن تكون صلة حب شخصية بني اإلنسان واهللا. فكيف وقد حتدث عن جوهر الصالة

تستعرضها أمام الناس لتنال جمدهم، سواء ىف أماكن يزدحم فيها الناس، مثل اجملامع فينظرك 
اجملتمعون، أو ىف زوايا الشوارع لكى ينظرك اآلتني من الشوارع املختلفة؟ هبذا ستنال جمد الناس، 

  وختسر املكافأة األبدية.
ألوالد اهللا أن يصلّوا ىف اخلفاء، ويغلقوا األبواب حىت ال يراهم أحد. واملقصود  لذا، ينبغى

أبواب القلب قبل األبواب املادية، ألنه لو دخل اإلنسان خمدعه، وقلبه يود أن يعلم الناس أنه 
بالداخل يصلى لكيما ميجدوه، فلن ينال بركة اهللا. وليس معىن هذا أن يتشكك اإلنسان إذا نظره 

وهو يصلى، سواء ىف حجرته اخلاصة أو ىف الكنيسة أو ىف أى مكان، ولكن املهم أن قلبه ال أحد 
  يكون مشتهيا أن ينظره الناس وميجدوه.

  
كان البعض قدميا ىف العبادات الوثنية مث عند اليهود، يقرأون الصلوات ويكرروهنا  :8-7ع

هذا تكرار باطل ال يفيد شيئا. ولكن مرات كثرية، ظنا منهم أنه بكثرة التكرار تستجاب الصالة، ف
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التكـرار السليم، هو اإلحلـاح على اهللا بتضرع وإميان، أى يفهم اإلنسان ما يقوله، وليس جمرد 
  تكرار الشفاه.

ويؤكد املسيح أن اهللا يعلم احتياجاتنا، فال يفيد التكرار ىف شىء، وكأن اهللا غري سامع. إن 
وفتح قلوبنا له. فإذ ُنظهر بنوتنا ومتسكنا به، يفيض علينا  كل ما ينتظره منا، هو اإلقبال إليه،

  مبرامحه؛ فاهللا منتظر أن نسأله، ألنه حيبنا، ويعلم احتياجنا، ويود أن يعطينا إذا أحببناه وطلبنا منه.
إذا انشغلت برأى الناس فيك أثناء الصالة، واستحسنوا كلماتك، فقد نلت مكافأتك على    

الصالة شيئا أمام اهللا. فافتح قلبك ىف حجرتك اخلاصة، أو بعيدا عن  األرض، وال تنفعك هذه
السجود، فيتعزى قلبك بنعمة اهللا الذى والعيون، لتعرب عن كل مشاعرك بالكلمات والدموع 

  فرح بصالتك.ييسمعك و
  

  ):15-9) الصالة الربانية (ع 3(
ليأت ملكوتك،  - 10. أبانا الذى ىف السماوات، ليتقدس امسك’’"فَصلّوا أنتم هكذا:  -9

واغفر لنا  - 12. خبزنا كفافنا أعطنا اليوم - 11. لتكن مشيئتك كما ىف السماء كذلك على األرض
وال تدخلنا ىف جتربة، لكن جننا من الشرير، ألن لك  - 13. ذنوبنا، كما نغفر حنن أيضا للمذنبني إلينا

للناس زالهتم، يغفر لكم أيضا أبوكم فإنه إن غفرمت  -14 ‘‘.امللك والقوة واجملد إىل األبد، آمني
  ".وإن مل تغفروا للناس زالهتم، ال يغفر لكم أبوكم أيضا زالتكم - 15ى. السماو

  

 الىتنقتدى به ىف كل صلواتنا، وهو الصالة الربانية،  الذىبنفسه املثال  ملسيحقّدم لنا ا :9ع
  نرددها كثريا قبل وأثناء وىف هناية صلواتنا.

انية ثالث ِطلبات من أجل متجيد اسم اهللا، وهى طلبات حب لشخصه وتشمل الصالة الرب
ومتتد لتجد كماهلا ىف األبدية، مث ثالث طلبات أخرى من أجل احتياجاتنا املادية، لكى تعلمنا إكرام 

  اهللا ومتجيده قبل أن نطلب شيئا ألنفسنا.
ذه الدالة، وأبونا هذا اخلاصة هللا، فندخل الصالة هب بنوتناهذه الصالة بإظهار  تبدأ": أبانا"

أبناءه، فإننا نسلك ىف نقاوة كسمائيني وحنن على األرض. وهو  كنامرتفع عن كل خطية، فإن 
 املنظورة، بل ساكن ىف قلوبنا الىت تتطهر بالتوبة ومبحبته فتصري مساًء. السماءليس مرتفعا ىف 

نطلب  الما فيه. وحنن اهللا يعىن اهللا كله، فاسم الشخص يدل على كل  اسمامسك":  ليتقدس"
نقية ومكرسة له،  قلوبناقداسة هللا ألنه قّدوس ىف ذاته، بل تقديسه ىف نظرنا وىف حياتنا، أى تكون 

  وكل عمل َخيِّر. والتأمالتفتصلح لسكناه، فنرفض كل شر بالتوبة، وهنيئ قلوبنا للصلوات 
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ب أن ميلك على هو مالك كل شىء ىف العامل، ولكننا نطل اهللاملكوتك":  ليأت" :10ع
  .أرضىلنتمتع بأبوته ورعايته وحبه. وهبذا، نطرد كل خطية مسيطرة علينا، وكل تعلّق  قلوبنا،

أيضـا اشـتياقنا للملكوت السماوى ىف األبدية، حيث ميلك اهللا بال عائق على  تعىن وهى
  ويكمل فرحنا.  قلوبنا

للخطأ،  معرضةتنا، ألن مشيئتنا كأوالد اهللا، نطلب مشيئته وليس مشيئ إننا،مشيئتك":  لتكن"
  أبديته السعيدة. إىلأما مشيئته فدائما صاحلة ملنفعتنا. وهو، بأبوته، يطلب خرينا ووصولنا 

املالئكة ىف السماء خيضعون هللا، وحنن نود أن نطيع  ":"كما ىف السماء كذلك على األرض
اجلسد والروح، فيحيا  كالمه على األرض كما يطيعونه ىف السماء، فهناك يبطل الصراع بني

ىف متتع دائم باهللا. لذا، نتمىن أن تتحول حياتنا األرضية إىل حياة مسائية، يتفق فيها اجلسد  نساناإل
  مع الر وح ىف حمبة اهللا وخدمته.

ترمـز للقداسـة، فكما حييـا القديسـون طالبني مشيئة اهللا، نـود حنن  اـأيضوالسماء 
  أن نتشّبه هبم. أيضا

، حيث يسعد املؤمنون باحلياة مع اهللا؛ فنطلب أن تؤمن كل ميانشري روحيا إىل اإلوالسماء ت
  األرض باهللا فتصري مساًء.

  
للغد" أو "خبزنا اآلتى" أو "خبزنا  الذىوتترجم أحيانا "خبزنا  ":"خبزنا كفافنا: 11ع

  اجلوهرى".
  يكفينا اليوم، وال نقلق أو ننشغل باملستقبل. الذىاخلبز  ":"كفافنا

أى الطعام الروحى السماوى، حنتاج أن نذوقه من اآلن على  :للغد أو اآلتى الذىبزنا خ
  األرض.

  أى الطعام الروحى، وهو األهم، متييزا له عن الطعام املادى الزائل. :اجلوهرى
  وكل هذه الترمجات تعىن فكرة روحية واحدة، وهى: أعطنا خبزنا الضرورى، أى:

 تكفينا اليوم، وال هنتم بالغد إذ نثق ىف رعايتك، وأنك  الىترية احتياجاتنا املادية الضرو  )1(
  ستكفى احتياجاتنا دائما، فينشغل قلبنا باالنطالق ىف حمبتك.

، والصالة والتسبحة، فهى تشبعنا أكثر من الطعام لكتاب املقدسكلمة اهللا من خالل ا  )2(
  املادى.

يا، أو اإلحساس به إن كنا نتناوله على التناول من األسرار املقدسة، سواء بتناوله يوم  )3(
  فترات أطول (أسبوعيا مثال).
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نشعر حبالوته ألنه عطية اهللا السماوى  الذىنتعلم من كل املعاىن السابقة، سواء اخلبز املادى 
معنا يوميا من خالل وسائط النعمة واألسرار املقدسة، أن هذه كلها  ملسيحلنا، أو اإلحساس با

  نذوقه على األرض لنشتاق إىل السماء. الذى لكوتعربون امل
  

طلب غفران اخلطية، هو اعتراف واضح بأننا خطاة نقدم توبة أمام اهللا، واثقني من  :12ع
  ال ترفضنا. الىتغفرانه، وحمبته 

ت طبيعتنا قد جتددت ىف كانضعفنا واحتياجنا املستمر للغفران، ألننا، وإن  أيضاوتعىن 
  اخلطية كل يوم، فننال الغفران ىف صالة التوبة وسر االعتراف.، معرضني للسقوط ىف عموديةامل

وتضع الصالة الربانية شرطا لنوال الغفران، وهو حمبة اآلخرين والتسامح وغفران خطاياهم، 
  ألنه من غري املعقول أن ينال قاسى القلب غري املتسامح، والديان لغريه، غفرانا من اهللا.

انا ىف حقه، وهى خطايا غري حمدودة إذ أنه غري حمدود، اهللا مستعد أن يغفر خطاي كانفإن 
  فباألوىل نغفر حنن إلخوتنا خطاياهم ىف حقنا، ألهنا خطايا حمدودة، إذ أننا حمدودون.

تغفر لغريك تربح األكثر، وهو غفران اهللا خلطاياك غري احملدودة. وغفرانك هذا ألخيك  عندماف
  منه أن يتوب لينال غفران اهللا. ينقى قلبك لتستحق غفران اهللا، ولكن حيتاج

  

وشعوره بضعفه، فيطلب من اهللا أن  نسانعبارة تعىن اتضاع اإل ":"ال تدخلنا ىف جتربة :13ع
  بتجربة، فليطلب من اهللا، قائال: نسانُيبعد عنه التجارب. ولكن، إن مسحت مشيئة اهللا أن مير اإل

ينا، وال تتخلى عنا فنسقط ىف أى ال تسمح إلبليس أن يسيطر عل ":"لكن جننا من الشرير
التجربة، لكن مبعونتك، حنتملها وخنرج أنقياء منها، بل نزداد فضيلة. فالتجربة احلقيقية ليست جمرد 

  الضيقة، بل السقوط ىف اخلطية واالبتعاد عن اهللا، وهذا ما نطلب أن حيمينا اهللا منه.
ن لك امللك والقوة واجملد إىل األبد، "ألمث خيتم الصالة الربانية بتمجيد اهللا، معترفا، قائال: 

  ."آمني
  أى ميلك على القلب كما طلب سابقا. ":"امللك
  اعتراف بقوة اهللا القادرة على استجابة صالتنا. ":"القوة
  فهو مستحق التمجيد واإلكرام كل حني. ":"اجملد

  .أيضاوهذا االعتراف معناه اخلضوع هللا، ليس بالشفاه فقط، بل بالعمل 
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الثالثة األخرية ختتص حبياتنا على األرض، ألننا ىف السماء ال حنتاج لطعام مادى،  والطلبات
، ألننا نكون قد وصلنا إليه، وال توجد خطية، فال حنتاج إىل غفران، وال توجد لكوتأو لعربون امل

  جتربة أو شيطان خنشاه.
 
ح معهم، وإال من أجل أمهية حمبة اآلخرين،يكرر اهللا ضرورة الغفران والتسام :15-14ع

  فقدنا كل بركات الصالة الربانية وحمبة اهللا لنا.
  وألمهيتها، يكررها مرتني ىف هذين العددين.

ترددها كل يوم، فتدخل بدالة البنوة إىل اهللا وتطلب جمده،  عندماليتك تعى معاىن هذه الصالة    
  ته.وتعلن اشتياقك له. مث، باحتياج االبن، تطلب كل ما تريد واثقا من حمب

  

  ):18-16) الصوم (ع 4(
"ومىت صمتم فال تكونوا عابسني كاملرائني، فإهنم يغّيرون وجوههم لكى يظهروا للناس  - 16

وأما أنت فمىت صمت، فادهن رأسك  - 17. صائمني. احلق أقول لكم، إهنم قد استوفوا أجرهم
بوك الذى يرى ىف لكى ال تظهر للناس صائما، بل ألبيك الذى ىف اخلفاء، فأ - 18. واغسل وجهك

  ".اخلفاء، جيازيك عالنية
  
. أيضاكما أن الصدقة والصالة أمران ضروريان، كذلك الصوم "مىت صمتم":  :16ع

ويتحدث هنا عن كيفيته، أما تنظيم األصوام اجلماعية فتركها للرسل واآلباء القديسني ىف األجيال 
  األوىل.

يغسلون وجوههم، ويضعون الرماد على  ون إذا صاموا الفّريسّيالكتبة وال كان ":"عابسني
  رؤوسهم حىت يظهروا صائمني أمام الناس، فينالوا مدحيهم.

   أى أن صومهم بال قيمة أمام اهللا."استوفوا أجرهم": 
  
أمهية إخفاء الصوم، ألنه عالقة حب شخصية بني  ملسيحعلى العكس، أظهر ا :17ع

عاديا، غري عابس، أى  نسانن يكون شكل اإلواهللا، فهو يترك شيئا من أجله. لذا طلب أ نساناإل
  وجهه مغسول، وشعره مدهون.
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للفرح بعشرة ودهن الشعر للنقاوة من اخلطية بالتوبة، غسل الوجه  ومن الناحية الروحية، يرمز
   اهللا واملمارسات الروحية أثناء الصوم.

  
رض، مث احلياة يؤكد هنا على أمهية املكافأة اإلهلية للصائمني، بالربكات على األ :18ع

  األبدية، كما حيدث مع املصلني واملتصدقني.
وأنت إذا ظهر تذمرك على الصوم أو أية عبادة روحية، فقد أضعت مكافأتك السماوية. فاهتم      

بإخفاء صومك قدر ما تستطيع، ألنه عالقة حب بينك وبني اهللا. ولكن، إن عرف أحد أنك 
  لك.صائم، فال تضطرب، ألنك مل تسَع إىل ذ

  

  ):21-19) الكنوز السماوية واألرضية (ع 5(

"ال تكنزوا لكم كنوزا على األرض حيث يفسد السوس والصدأ، وحيث ينقب السارقون  - 19
بل اكنزوا لكم كنوزا ىف السماء حيث ال يفسد سوس وال صدأ وحيث ال ينقب  -20. ويسرقون

  ".لبك أيضاألنه حيث يكون كنزك، هناك يكون ق - 21. سارقون وال يسرقون

  

من وضـع رجاءنا ىف األرضيات، فنسقط ىف حمبة  يحـملسحيـذرنا ا :20-19ع
التملّك، ألن كل املمتلكات تتعرض للفساد، إما بفعل احلشرات والصدأ وعوامل الزمن، وإما أهنا 

  متقلبا وزائال؟! نسانمعرضة للسرقة من اللصوص، فهى متقلبة وزائلة؛ فكيف يكون رجاء اإل
على اجلانب اآلخر اإلجياىب، أن تكون كنوزنا ىف السماء، بعيدا عن أى تقلّب أو ويدعونا 

  زوال، وذلك ببذل اجلهد ىف العبادة املقدسة وأعمال الرمحة.
واملشاريع املختلفة ُيعترب خطأً،  نسانوليس معىن هذا أن االدخار والتوفري ألجل احتياجات اإل

  ماد عليه.ولكن اخلطأ ىف تعلق القلب باملال واالعت
  

كنزك مساويا،  كانتكنز فيه على شهوة قلبك وانشغالك، فإن  الذى كانيدل امل :21ع
. ملكوتفإن قلبك متجه للسماء، وبالتاىل فإن قلبك حيركك لتنمو وتتقوى روحيا، وتصل لل

  والعكس، فإن كنت أرضيا، أى كنوزك ىف األرض، فمصريك اهلالك.
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ال تعتمد عليها، فتستخدمها بال تعلّق، مكتفيا مبا عندك، سواء  تغلّب على املاديات وتغّيرها حىت  
كثريا أو قليال، شاكرا كل حني على نعم اهللا، واثقا أن ما عندك هو احتياجك املناسب  كان
أرسله اهللا لك. وإن كنت تريد شيئا آخر، فاطلب منه، ولكن باتكال وقبول ملشيئته؛ أى  الذى

  متمتعا مبا هو أهم، وهو حمبتك له. أيضال فاشكره إن أرسل لك فاشكره، وإن مل يرس
  
  ):23- 22) النظرة البسيطة (ع 6(

وإن  - 23. "سراج اجلسد هو العني، فإن كانت عينك بسيطة، فجسدك كله يكون َنيًِّرا - 22
كانت عينك شريرة، فجسدك كله يكون مظلما؛ فإن كان النور الذى فيك ظالما، فالظالم كم 

  يكون؟!"

 
ت كان، أى القلب. فإن أيضاليس فقط العني اخلارجية، بل الداخلية بالعني،  يقصد :22ع

بسيطة، أى ترى األمور كما هى، كما يراها اهللا، وال ترى الشر، أى ترى كل ما هو صاحل، وال 
  أى األعمال، تصري َنيَِّرةً، أى صاحلة.اجلسد، تلتمس األعذار ىف األخطاء وتبتعد عنها، فإن 

  

ا ألخطاء لندينها، نتعرض للسقوط، وهبذا تكون أعمالنا خاطئة، أى إذا نظرن :23ع
ترى اهللا ىف األمور احمليطة هبا، فتقود  الىتمظلمة. فالعني هى مدخل الصاحلات إىل اجلسد، أى هى 

، نسانت العني نفسها شريرة، فسُتدخل شرورا جديدة إىل اإلكاناجلسد ألعمال اخلري. أما إذا 
  جدا.وتصري خطاياه قبيحة 

ك، حىت تستطيع أن تراها على كانم كانإىل األمور لو  ملسيحاسأل نفسك كيف ينظر ا  
  حقيقتها بدون أغراض شخصية أو أفكار خاطئة، فال تضلل نفسك.

احبث عن كل ما هو حسن فيما حولك واشكر اهللا عليه، وإن رأيت أخطاء ىف اآلخرين، َصلِّ   
قائصهم، وهكذا ال ترى إال اهللا ىف احمليطني بك، سواء ألجلهم حىت يصلح اهللا ما فيهم ويكمل ن

  خريا فيكون منه، أو شرا فيصلحه.
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  ):34- 24) محبة المال (ع 7(

"ال يقدر أحد أن خيدم سيدين، ألنه إما أن يبغض الواحد وحيب اآلخر، أو يالزم الواحد  - 24
ل لكم، ال هتتموا حلياتـكم مبا لذلك أقو -25. وحيتقر اآلخـر؛ ال تقدرون أن ختدمـوا اهللا واملال

تأكلون ومبا تشربون، وال ألجسادكم مبا تلبسون. أليست احلياة أفضل من الطعام، واجلسد أفضل من 
انظروا إىل طيور السماء، إهنا ال تزرع وال حتصد وال جتمع إىل خمازن، وأبوكم السماوى  -26 اللباس؟

من منكم إذا اهتم يقدر أن يزيد على قامته ذراعا و -27 يقوهتا. ألستم أنتم باحلـرى أفضـل منها؟
ولكن  - 29. وملاذا هتتمون باللباس؟ تأملوا زنابق احلقل كيف تنمو، ال تتعب وال تغزل - 28 واحدة؟

فإن كان عشب احلقل الذى  -30. أقول لكم، إنه وال سليمان ىف كل جمده كان يلبس كواحدة منها
لبسه اهللا هكذا، أفليس باحلـرى جدا يلبسكم أنتم يا قليلى يوجد اليـوم ويطرح غدا ىف التنور، ُي

فإن هذه كلها تطلبها  - 32 فال هتتموا قائلني ماذا نأكل أو ماذا نشرب أو ماذا نلبس؟ - 31 اإلميان؟
لكن اطلبوا أوال ملكوت اهللا  -33. األمم، ألن أباكم السماوى يعلم أنكم حتتاجون إىل هذه كلها

  فال هتتموا للغد، ألن الغد يهتم مبا لنفسه، يكفى اليوم شّره." -34. لكموبره، وهذه كلها تزاد 
 
ىف العامل، من طعام ولباس وأى شىء مادى  الىتيقصد باملال هنا، كل املقتنيات  :24ع

  نستخدمه ونشتريه باملال.
ال  املال بركة من اهللا، فإن التعلق به جيعلنا مستعَبدين له، وننفصل عن عبادة اهللا. كانوإن 

حنب اهللا،  عندمافيه. و الىتميكن اجلمع بني احملبتني، فإما أن حنب اهللا، وإما أن حنب العامل واملاديات 
  نستخدم كل طاقاتنا جملد امسه، أما إذا أحببنا املال، فتتجه حياتنا كلها جلمعه والتلذذ به.

  

ناء الطعام واللباس، بل يوضح لنا اهللا أمهية احلياة معه، فال خنسر حياتنا ونوجهها القت :25ع
على العكس، نكتفى بأقل ما ميكن منها، لنتفرغ للحياة مع اهللا والتمتع هبا بني يديه، مقدمني دليال 

منحنا هذه احلياة وهذا  الذىعلى ذلك، وهو أن حياتنا نفسها أفضل من هذه املاديات الزائلة. واهللا 
  احتياجاهتا. اجلسد، قادر بالطبع أن يهبنا ما هو أقل أمهية، وهو
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 الىتيدعونا اهللا لالتكال عليه، ويقدم دليال ثانيا، هو النظر إىل طيور السماء  :27-26ع
تنطلق تغرد بتسبيحه، دون أن تقلق ألجل احتياجاهتا اجلسدية والتخزين للمستقبل، فاهللا يقوهتا يوما 

  فيوما.
  ه إذا اتكل عليه.، رأس اخلليقة، يهتم به اهللا ويعطيه احتياجاتنسانوبالطبع، اإل

مث يقـدم دليـال ثالثـا، هـو: ماذا اسـتفاد املهتمون باألمور املادية، هل استطاعوا أن 
يعطى طـول اجلسـد  الذىسم)؟ فاهللا هـو  50يزيدوا طوهلم ذراعـا واحـدة (حـواىل 

  وشـكله، وحيفظه إذا اتكلنا عليه.
  
ليه، وهو التأمل ىف زنابق احلقل، أى يعطينا اهللا دليال رابعا يدعونا لالتكال ع :30-28ع

تقليدها ىف أشكال مالبسه،  نسانهلا أشـكال مجيلة جدا، حياول اإل الىتأنواع األزهـار املختلفة 
ولكنه ال يصل إىل مجاهلا، فسليمان امللك، رغم عظمته وكثرة أمواله، مل تصل مالبسه إىل مجال 

  هور مث تذبل وُتحَرق بالنار ىف التنور، أى الفرن.هذه األزهار، مع أهنا جمرد أعشاب تنمو لبضعة ش
ىف نظر اهللا؟... إهنا أعظم بكثري، واهللا يهتم أن يلبسه ويكفى  انـنسفكم هى قيمة اإل

ت موارده أو أعماله قليلة، فسيدبر اهللا احتياجاته، كما يعطى كاناحتياجاته. فإن آمن باهللا، مهما 
(حتفر) أو تغزل، فيعطيها منظرا منقوشا مجيال، أفضل من ال تستطيع أن تنقب  الىتمجاال للزهور 

  كل الثياب املغزولة بيد بشرية.
 
خالصة القول، ال هتتموا باحتياجاتكم املادية كما يفعل باقى البشر، ولكن  :33-31ع

اطمئنوا أن اهللا، أبوكم السماوى، يعلم احتياجاتكم وسيوفرها لكم، واهتموا أنتم فقط بطلب أن 
على قلوبكم وتتمتعوا بعشرته، واثقني أن باقى األمور من السهل جدا أن يوفرها اهللا لكم،  ميلك اهللا

  أفضل من أن توفروها بانشغالكم الكثري؛ على أنه جيب علينا القيام بواجباتنا وعدم التكاسل.
  
، ُيستنَتُج من هذا أن نعمل واجباتنا اليومية، وال ننشغل باملستقبل وأتعابه (أى شّره) :34ع

  حىت يتفرغ القلب للتمتع باهللا اليوم، وهو سيدبر الغد.
  انظر كم من الوقت تقضيه ىف االهتمام باملاديات، وكم من الوقت تنشغل بالوجود مع اهللا؟  

ال تنس أن هدفك هو اهللا، فرتب يومك ليكون هللا األولوية، بل ىف كل شىء تعمله، انظر أن 
  يكون مرضيا هللا، وكذا كالمك وأفكارك.
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  وليكن لك الطموح الروحى واألفكار البناءة، واثقا من تدبري اهللا الحتياجاتك، ومحايته لك.
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ابِعُ  احُ حَ صْ األَ    السَّ
  العمل بالوصية عدم اإلدانة  تابع العظة على الجبل 

  
 

  ):6-1) عدم اإلدانة والتمييز (ع 1(
ألنكم بالدينونة الىت هبـا َتدينون ُتدانون، وبالكيل  -2. "ال تدينـوا لكى ال تدانـوا -1

 عني أخيك، وأما اخلشبة الىت ىف وملاذا تنظـر القـذى الذى ىف -3. الذى به تكيلون يكال لكم
أم كيف تقول ألخيك: دعىن أخرج القذى من عينك، وها اخلشبة ىف  -4 عينك فال تفطن هلا؟

يا مرائى، أخرج أوال اخلشبة من عينك، وحينئذ تبصر جيدا أن خترج القذى من عني  - 5 عينك؟!
اخلنازير لئال تدوسها بأرجلها، وتلتفت  ال تعطوا القُْدَس للكالب وال تطرحوا ُدَرَركُْم قدام -6 .أخيك

  ".فتمزقكم
 
إىل عدم إدانة اآلخرين، أى الضيق من أخطائهم، متناسني  يسوع املسيحربنا  ينبهنا :2-1ع

أننا خطاة مثلهم، ونستحق أن يديننا اهللا. ولكن باالتضاع، ننال غفران اهللا. فإذ نلتمس العذر 
  غفر لنا خطايانا.وي أيضالآلخرين ونرمحهم، فريمحنا اهللا 

فاإلدانة إذن هى، ليست فقط عدم التوبة، وعدم حمبة لآلخرين، بل تعٍد على سلطان اهللا 
  ه وندين اآلخرين.كانالدّيان، فنأخذ م

كربياء ىف القلب، واحتقار للخاطئ. وليس معىن عدم اإلدانة عدم التمييز، بل  أيضاوحتمل 
وحنبه ونلتمس له العذر ونشفق عليه بأبوة، ولكن علينا أن منيز اخلطية، ونصلى ألجل اخلاطئ، 

نبتعد عن خطيته ونوخبها قدر ما نستطيع، فنفصل بني اخلطية واخلاطئ، أى نكره اخلطية وحنب 
  اخلاطئ.

منأله إدانة ونصبه على  الذىهو وعاء لقياس حجم احلبوب، واملقصود هنا الوعاء "الكيل": 
اء، دينونة من اهللا، وهو يسمح ىف أحيان كثرية أن نقع ىف بنفس الوع أيضااآلخرين، ُيَصبُّ علينا 

 ندين فيها غرينا، حىت نتوب ونتضع. الىتنفس اخلطية 
 
   قش أو تنب صغري، ويرمز للخطية الصغرية. "القذى": :5-3ع

  قطعة خشبية أكرب بكثري من القذى، حتجب الرؤية، وترمز للخطية الكبرية. "اخلشبة":
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خر بالقذى ىف عينه، أما خطيىت فبخشبة ىف عيىن، فيلزم التوبة أوال لنزع خطية اآل ملسيحيشّبه ا
 الذى، أن أرى القذى لروح القدساخلشبة من عيىن، فتتنقى حياتى، وبالتاىل أستطيع باحملبة وعمل ا

  ىف عني اآلخر، أى خطيته، وأساعده على التخلص منها.
بإدانة اآلخرين، متظاهرا ىف رياء أىن أريد  أما إمهاىل للخشبة ىف عيىن بعدم التوبة، مث التطاول

مساعدهتم ىف إخراج القذى، وهو قش صغري جدا، من عيوهنم، هو أمر غري معقول، ألنه كيف 
  حتجب اخلشبة عينيه قذى صغري ىف عيون اآلخرين؟! الذىيرى 

  يدفع إلدانة اآلخرين, وعدم التوبة عن خطايانا. الذىاحلقيقة أنه الكربياء هو 
  َصلِّ ألجل اآلخرين إذا أخطأوا، والتمس هلم العذر.ة القول، اهتم بتوبتك كل يوم َوخالص  
 

ليس معىن البساطة واحلب ىف التعامل مع اآلخرين، حىت ال ندينهم، أن نتحدث عن  :6ع
  ، أمام غري املؤمنني الذين ال يقدرون أمهيتها.لروح القدساألسرار املقدسة ىف الكنيسة، وأعمال ا

الكنيسة قدميا تغلق األبواب بعد إخراج املوعوظني، فيبقى املؤمنون فقط الذين  تكانوقد 
  سيتناولون من األسرار.

  ترمز للهجوم، فتمثل مقاومى احلق. ":الب"الك
  فهى بعدم فهم، تدوس وتنجس كل شىء لقذارهتا، فترمز الحتقار احلق. ":نازير"اخل

  خرين.أى أن البساطة تقترن باحلكمة ىف التعامل مع اآل
، االختبارات الروحية الشخصية، فال تقال إال ألب االعتراف، أو دون أيضاومن املقدسات 

  ذكر االسم، لنحتفظ باتضاعنا، وال نعّرض هذه املعامالت اإلهلية لعدم تقدير اآلخرين.
يلزمك أن متّيز بني احلق والباطل، وبني الصاحلني واألشرار، ولكن تقول الكالم املناسب ىف   
  لوقت املناسب، فال تكلم مبتدئني عن أمور روحية عالية جتعل احلياة مع اهللا صعبة.ا
من حقك أن تسأل وتفهم كل شىء لنمو حياتك الروحية، ولكن ال تتكلم إال فيما يفيدك   

  ويفيد اآلخرين.
 
  ):12- 7) الطلب من هللا (ع 2(

ألن كل من يسأل يأخذ، ومن يطلب  -8. "اسألوا ُتْعطَْوا، اطلبوا جتدوا، اقرعوا ُيفَْتْح لكم -7
وإن سأله  -10أم أى إنسان منكم إذا سأله ابنه خبزا يعطيه حجرا؟  - 9. فتح لهجيد، ومن يقرع ُي
فإن كنتم وأنتم أشرار، تعرفون أن تعطوا أوالدكم عطايا جيدة، فكم باحلرى  -11 مسكة يعطيه حية؟

فكل ما تريدون أن يفعل الناس بكم،  - 12 ؟أبوكم الذى ىف السماوات يهب خريات للذين يسألونه
  ".افعلوا هكذا أنتم أيضا هبم، ألن هذا هو الناموس واألنبياء
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اهللا، مبحبته األبوية، يريد أن يعطينا كل شىء. ولكنه ال يعطى إال ملن يقّدر العطية،  :8-7ع
  ويظهر هذا التقدير ىف طلبها من اهللا.

الشمس واهلواء واملاء... إخل. ولكنه، حببه، يريد أن  فاهللا يعطى عطايا عامة لكل البشر، مثل
يعطى أكثر من هذا. فإذا َوَجَدَنا متغافلني عن الصالة إليه، حيفزنا لنسأله، فنأخذ منه... وإن تأخر 

نـا، نطلب منه ونلح عليه، فنجد احتياجاتنا فيه. وإن ظل باب اهللا إميانىف االسـتجابة ليمتحن 
ا نقـرع حىت يفتح لنا، ونثق أنه حتما سيستجيب لكل من ُيصلّون إليه، مغلقا وال يستجيب، فإنن

  ما دامت صلواهتم حبسب مشيئته وخلريهم.
 
دليال منطقيا على حمبته األبوية. إن األبوة البشرية هتتم بطلبات  ملسيحيقـدم لنا ا :11-9ع

روريا ومفيدا. فال األبنـاء، وال ميكن أن تعطيهم عكس طلباهتم، ما دام االحتياج حقيقيا وض
  يعطى أى أب البنه حجرا بدل اخلبز، أو ثعبانا بدل السمك ليأكلهما.

 الذىت األبوة اجلسدية هلا هذه احملبة، فكم باألحرى اهللا، مصدر األبوة واحلب، كانفإن 
  يعطى اخلريات ألوالده الذين يثقون به، ويطلبون احتياجاهتم منه؟!

  ىف الشر، ولكن بالغريزة يهتمون بعطايا جيدة ألوالدهم. كل البشر، ألهنم يسقطون ":أشرار"
  إظهار أن اهللا هو مصدر األبوة واحلنان. ":أبوكم الذى ىف السماوات"
  أى عطايا جيدة حيتاجها أوالده. ":خريات"
  وجلاجة، ومتكلني على اهللا. إمياناملتمسكون بصلواهتم ىف  ":للذين يسألونه"

أخر اهللا ىف االستجابة لطلباتك، بل أحل عليه، واثقا من حمبته، وأنه ال َتْصغِ لشكوك إبليس إذا ت  
  يعطيك ىف الوقت املناسب ما هو خلريك.

 
لكيما يستجيب اهللا لطلباتنا، ينبغى أن نعمل اخلري مع اآلخرين. فإن كنا نريد أن  :12ع

  ناموس.يعملوا اخلري معنا، فلنبدأ حنن أوال بذلك؛ فمحبة اآلخرين هى كمال الوصية وال
ه، وفكر ماذا ينتظر منك، حىت تقدم له ما حيتاجه من كان، ضع نفسك مإنسانتقابل أى  عندما  

حب، أو ما ينتظره من اهتمام وتعاطف ومساندة. وإذا أساء إليك أحد، ال تتسرع ىف الرد عليه 
  أو إدانته ىف قلبك، بل اشعر بظروفه لتلتمس له العذر وحتنو عليه ولو بصالة ىف قلبك.
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  ):14-13) الباب الضيّق (ع 3(
"ادخلوا من الباب الضّيق، ألنه واسع الباب ورحب الطريق الذى يؤدى إىل اهلالك،  - 13

ما أضيق الباب وأكرب الطريق الذى يؤدى إىل احلياة،  -14. وكثريون هم الذين يدخلون منه
  ".وقليلون هم الذين جيدونه

 
 . وحيذرنا منلكوتأى احتمال اآلالم ألجل امل ،"الباب الضّيق" للدخول من ملسيحيدعونا ا

ملـذات وشـهوات العامل  نسانيوفر لإل الذىوالطريـق الرحب املريـح، أى  واسعال الباب
املختلفة، ألنه يـؤدى إىل اهلـالك. ولكن لألسـف، من أجل إغراء شهوات العامل، يسري 

  الكثريون ىف هذا الطريق املميت.
الذى هو  والطريق الكرب،الذى هو الصليب،  ،"الباب الضّيق"، فهو الصأما طريق اخل

  ألجلنا. ملسيحاحتمال اآلالم، وهذا ما اجتازه ا
غامض وخمفى عن العيون، لكن ألن  الصليس ألن طريق اخل :قليلون هم الذين جيدونه""

  الشهوات الشريرة ومشاغل العامل تبعد الناس عنه، فال جيدونه.
لّصنا، البد أن حنمل صليبه وراءه، أى نتنازل عن شهواتنا الشريرة ملخ تالميذلكيما نكون   

بالتوبة، ونتجرد من انشغاالت العامل، لُنفرِغ قلوبنا لالهتمام مبحبة اهللا، فيملك على قلوبنا اآلن 
  وإىل األبد.

  
  ):20-15) األنبياء الكذبة (ع 4(

الن، ولكنهم من داخل ذئاب "احترزوا من األنبياء الكذبة الذين يأتونكم بثياب احلم - 15
هكذا كل  -17 من مثارهم تعرفوهنم، هل جيتنون من الشوك عنبا، أو من احلسك تينا؟ - 16. خاطفة

ال تقدر شجرة جيدة أن  -18. شجرة جيدة تصنع أمثارا جيدة، وأما الشجرة الردية فتصنع أمثارا ردية
ع قطَكل شجرة ال تصنع مثرا جيدا، ُت - 19. تصنع أمثارا ردية، وال شجرة ردية أن تصنع أمثارا جيدة

  ".فإذًا من مثارهم تعرفوهنم - 20. ى ىف النارلقَوُت

 
هم من يعلمون تعاليم غريبة عن الكنيسة، وخيدعون الناس  ":األنبياء الكذبة" :15ع

مبظهرهم اللطيف، ولكن قلوهبم ىف الداخـل وحشية قاسـية. يفكرون ىف داخلهم ما هو 
  لالبتعاد عنهم والثبات ىف الكنيسة. ملسيحد اهللا كما يدعون؛ فينبهنا املصلحتهم، وليس جمل
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أى أهنم ذئاب هلم مظهر احلمالن، ومعناه تظاهرهم بالتقوى والفضائل  ":ثياب احلمالن"
ليخدعوا البسطاء، ويبعدوهم عن الكنيسة واجتماعاهتا، وجيعلوهم يرتبطون باجتماعات غريبة، 

  ري الصحيح لكالم اهللا.وخيدعوهم بأن هذا هو التفس
 
أى طباعهم وأفعاهلم، ألنه  "مثارهم"، لنعرف حقيقة هؤالء األنبياء، ننظر إىل :18-16ع

  القلب قاسيا، فمهما تظاهر، سُتفَضح قسوته ىف بعض املواقف. كانإن 
ميثل عدم الربكة واإلساءة لآلخرين، فال يبذلون أية تضحية (املرموز إليها بالعنب  "الشوك":

  ُيعَصر، فيعطى مخرا، أى فرحا)، فاألناىن القاسى ال يهتم بالبذل ألجل اآلخرين. الذى
  هو نبات جاف يشبه الشوك ىف ضآلته، ال ميكنه أن يعطى تينا. "احلسك":
مكونة من حبـات صغرية احتـدت معا باحلب داخـل غالف واحد، فترمز  مثرة التني:

  للوحدانية واحلب.
  ة وحده، ال ميكن أن يتحد بوحدانية حب مع اآلخرين.املنعزل ىف أناني نسانفاإل

فمن الطبيعى أن الشجرة اجليدة، أى القلب احملب هللا، سيعطى مثارا صاحلة. والعكس 
  الشرير سيفعل شرورا. نسانصحيح، فاإل

  فالبد من تغيري القلب بالتوبة، لتصري الثمار صاحلة.
  

ق األشجار غري املفيدة، كذلك هؤالء كما أن العادة هى حر ى ىف النار":لقَ"ُت :20-19ع
  املعلمون الكذبة، ال ينتظرهم إال العذاب ىف النار األبدية.

ن متـادى هؤالء األشـرار ىف تعاليمهم املضـلة، سـتكون هنايتهم اهلـالك، أى النار إف
سة ، ونتأكد من سلوكه وفضائله، وأنه ابن الكنيإنساناألبدية. فينبغى التدقيق قبل أن نتبع أى 

  وخاضع لآلباء الروحيني.
كن مميزا ملن حولك مع احتفاظك مبحبتك هلم. ال تنساق وراء تعاليم غريبة عن روح الكنيسة،   

أو حتضر اجتماعات ليس هلا الصفة الرمسية والتبعية الكنسية، أو تستضيف أناسا ال تعرفهم 
اعاتك الروحية، فتنمو بدعوى أن حيدثوك عن اهللا. اثبت ىف كنيستك وأسرارك املقدسة واجتم

  ىف معرفة اهللا وحمبته.
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  ):23-21) األعمال الصالحة (ع 5(
"ليس كل من يقول ىل: يا رب، يا رب، يدخل ملكوت السماوات، بل الذى يفعل إرادة  - 21

كثريون سيقولون ىل ىف ذلك اليوم: يا رب، يا رب، أليس بامسك  -22. أىب الذى ىف السماوات
إىن مل أعرفكم  ،هلم فحينئذ أَُصرُِّح - 23. وبامسك صنعنا قوات كثرية ،ا شياطنيوبامسك أخرجن ،تنبأنا
  ."اذهبوا عىن يا فاعلى اإلمث ،قط

 
أى ينتمى إىل املسيح وينادى بامسه، ولكن ال يطّبق وصاياه، ": من يقول ىل: يا رب، يا رب"

  تعىن تأكيد ارتباطهم الظاهرى باملسيح. "،يا رب"وتكرار كلمة 
  أى يطيع اهللا وحيفظ وصاياه، ويتبع تعاليم الكنيسة.": إرادة أىبيفعل "
  هو يوم الدينونة األخري.": ذلك اليوم"
  أى مل يعرفهم كبنني له، مرتبطني باحلقيقة به.": مل أعرفكم"

ُيظهر املسيح نفسه كدّيان عادل ىف هناية األيام، يعرف أوالده احلقيقيني اخلاضعني له، الذين 
. أما من ظنوا أن مواهب اهللا املعطاة هلم دليل على خالصهم، فسريفضهم اهللا يطيعون وصاياه

م ىف العذاب األبدى، ألهنم مل يستخدموا مواهب اهللا مثل، التنبؤ أى التعليم الروحى، أو هويلقي
إخراج الشياطني، أو عمل املعجزات، ليتوبوا عن خطاياهم الشخصية ويلتصقوا مبحبة اهللا. فاملوهبة 

  ليال على خالص اإلنسان، بل مثار الروح القدس، أى الفضائل.ليست د
  كن أمينا ىف استخدام عطايا اهللا لك، لتقودك للتوبة وحمبة اهللا وكل إنسان.  
  

  ):27-24) البناء على الصخر (ع 6(
 -25. هه برجل عاقل بىن بيته على الصخرأشّب ،فكل من يسمع أقواىل هذه ويعمل هبا" - 24
ألنه كان  ،فلم يسـقط ،وهبت الريـاح ووقعت على ذلك البيت ،اءت األهناروج ،فنزل املطر

ه برجل جاهل بىن بيته يشّب ،وكل من يسمع أقواىل هذه وال يعمل هبا - 26. مؤسسـا على الصخـر
وهبت الريـاح وصـدمت ذلك البيت  ،وجـاءت األهنـار ،فنزل املطـر -27. على الرمـل

  ."وكان سقوطه عظيما ،فسقط
 
خيتتم املسيح عظته على اجلبل بتأكيد أمهية العمل بوصاياه، وليس جمرد  :25-24ع

  مساعها واإلعجاب هبا.
  أى يفحص حياته ويدقق ىف تصرفاته.": عاقل"
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فمن يعمل بالوصية، يشّبهه برجل أراد أن يبىن بيتا يسكن فيه، فحفر ىف األرض وَعمََّق احلفر 
يه، مث بناه وارتفع به ىف اهلواء، فعندما أمطرت السماء حىت وصل إىل الصخر، فوضع أساس بيته عل

بسيول عنيفة، وهجمت السيول كأهنار وصدمت هذا البيت، وكانت تصحبها رياح عاصفة، مل 
  تستطع أن تزعزعه، ألنه كان مؤسسا على الصخر.

)، وقال 42: 21يشري إىل املسيح، إذ قال عن نفسه أنه هو حجر الزاوية (ص ": الصخر"
)، فيلزم وضع 11: 3كو 1الرسول أن املسيح هو األساس الذى ُيْبَنى عليه البيت الروحى (بولس 

األساس عليه، أى اإلميان به، لبناء حياتنا الروحية، ثابتني ىف الكنيسة، جسده، ومتحدين به ىف 
  األسرار املقدسة. 

  ترمز للشهوات املادية."املطر... األهنار": 
  وب الشيطان.ترمز للتجارب وحر"الرياح": 

  إن قامت هذه علينا، فلن تستطيع أن تزعزع حياتنا، ألننا نطيع وصايا املسيح.
 
ال يريد أن يفهم أو يتعب ىف االهتمام خبالص نفسه. فالذى يكتفى ": جاهل" :27-26ع

مبعرفة املسيح، وال يريد أن يتعب ىف تنفيذ وصاياه، يشبه من ال يريد التعب ىف احلفر العميق، أى 
  محل الصليب، والتعمق ىف معرفة اهللا وتنفيذ وصاياه، إذ أنه حمب للمظاهر.رفض 
يرمز لضعف اإلميـان، وكذلك كالم اهلرطقـات املزيف، الذى يعـد الناس ": الرمل"

  باخلالص دون جهاد.
فإذ يرفضون التعب ىف تنفيذ الوصية إذا قامت عليهم التجارب وحروب إبليس، يسقط كل 

  عدون عن اهللا، ويكون مصريهم اهلالك األبدى.بنائهم الروحى، ويب
  أى اهنيار كامل لإلنسان، وهالك أبدى.": عظيما"

  كل يوم، ليتحول كالم اهللا الذى تقرأه إىل تنفيذ عملى ىف حياتك. روحى حمددم بتدريب زتلا  
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  ):29- 28) إعجاب الجموع (ع 7(

ألنه كان يعلمهم كمن  -29. هبتت اجلموع من تعليمه ،فلما أكمل يسوع هذه األقوال - 28
  له سلطان وليس كالكتبة.

هو الذى خلق اإلنسان ويفهم أعماقه، وهو واضع الشريعة، ويصاحب  ألنه ":كمن له سلطان"
  روحه القّدوس. قوة كالمه

املسيح ىف هذه العظة شديدا، ألن كالم معلميهم من الكتبة كان تأثر اجلموع بكالم 
قوة، أى قوة الروح القدس املؤثرة ىف القلوب، إذ كان املسيح يتكلم مبا والفّريسّيني مل يكن هبذه ال

  هو مقتنع به وحيياه، فكان مؤثرا ىف النفوس.
  طبِّق ما تقوله ىف حياتك قبل أن ُتَعلِّم به غريك، حىت يؤثر فيهم.  
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  انتهار الرياح شفاء المرضى 

    
  

  ):4-1) شفاء األبرص (ع 1(
 ،يا سيد" :قائال ،وإذا أبرص قد جاء وسجد له -2. تبعته مجوع كثرية ،وملا نزل من اجلبل -1

وللوقت طهر  ."فاطهر، أريد" :قائال ،فمد يسـوع يده وملسه -3." إن أردت تقـدر أن تطهرىن
م القربان وقّد ،نفسك للكاهن أَرِبل اذهب  ،انظر أن ال تقول ألحد" :فقال له يسوع -4. هبرص

  ."شهادة هلم ،الذى أمر به موسى
  
إذ تأثرت اجلموع بكالمه، تعلقت القلوب به، فتبعوه ليسمعوا املزيد من عظاته.  :1ع
لسهل جبوار حبر طربية ىف م. وسار ىف اإمياهنهبم ليعمل معجزاته أمامهم، فُيثَّبت  ملسيحورحب ا

 طريقه إىل مدينة كَفَْرَناُحوَم.
  
، وكذلك مرض الَبَرص يظهر ىف شكل بقع على اجللد، فهو يشبه مرض البهاق احلاىل :2ع

ميكن لبعض األجزاء املصابة أن تنفصل عن اجلسد، فهو يشبه أيضا مرض اجلزام، وهو يرمز 
ه يمهما كان مركزه، ويشق ثيابه ويغطى شارب للنجاسة، ويلزم ملن يصيبه أن ُيعزل عن الناس

: 13ه. وإذا اقترب منه إنسان ينادى: "جنس، جنس"، حىت ينبهه ليبتعد عنه (ال ـف رأسـويكش
  )؛ وهذا املرض غري موجود حاليا.45

ملسيح باحلب ليشفى جناستنا املسـيح نازال من اجلبـل (وهذا يرمز لتنازل اوفيما كان 
 )إشارة إىل تطهري األمة اليهودية من التعاليم الغريبة(يهودى األبرص وضعفنا)، طّهر هذا ال
  ورجوعها إىل وصايا اهللا.

ملسيح خارج املدينة، حيث كان معزوال، ألنه مسع عن تعاليمه وقوته اوقد قابل هذا األبرص 
  ىف شفاء األمراض.

  ملسيح واتضاعه أمامه.اإعالنا إلميانه ب ":سجد له"
  ملسيح، وتسليم ملشيئته.اىف التخاطب مع  ةذبصيغة مه ":إن أردت"
  ملسيح الشاىف.اثقة وإميان ب ":تقدر"
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آمن بقدرة اهللا على غفران خطيتك، واطلب معونته، فيحررك منها، ويعطيك مشاعر التوبة     
  واالعتراف، مهما كان ضعفك.

 
ىف احلال، وتغري لون  ملسيح األبرص أن َيطُْهَر، َوقََرنَ كالمه بالفعل، وملسه فُشفىاأمر  :3ع

  جلده وعاد طبيعيا.
ملسيح ليعلمنا أن نقرن كالمنا باألفعال، وليعلن سلطانه وطهارته الىت ال تتأثر اوقد ملسه 

  بلمس النجسنيٍ، بل تطّهرهم، ألنه هو اهللا القادر على التطهري.
واجهته ىف كما أننا أيضا إن عشنا ىف طهارة القلب، ال نتنجس بالشر إن اضطرتنا الظروف مل

  العامل.
 
ملسيح ال يطلب الكرامة من الناس، وألن هدفه من املعجزات األن  ":ال تقول ألحد" :4ع

  تثبيت تعاليمه وليس إهبار اجلموع.
حة بيملسيح عدم نقضه للناموس، بل تكميله بإرساله األبرص الذى شفاه، ليقدم ذاوأعلن 

ائه، وحىت تكون هذه بشارة للكهنة اليهود حسب الشريعة، بعد أن يفحصه الكاهن ويتأكد من شف
  ليؤمنوا به، إذ يروا أن سلطانه أقوى من سلطاهنم ىف القدرة على الشفاء.

  ).4: 14الذى أوصت به الشريعة، وهو عصفوران (ال  ":القربان"
  
  ):13-5) شفاء غالم قائد المائة (ع 2(

غالمى  ،يا سيد" :ويقول - 6. إليه جاء إليه قائد مئة يطلب ،وملا دخل يسوع كَفَْرَناُحوَم -5
فأجاب قائد املئة  - 8." أنا آتى وأشفيه :فقال له يسوع - 7." متعذبا جدا ،مطروح ىف البيت مفلوجا

ألىن أنا  -9ى. لكن قل كلمة فقط فيربأ غالم ،لست مستحقا أن تدخل حتت سقفى ،يا سيد" :وقال
ولعبدى  ،وآلخر ائت فيأتى ،ذهب فيذهبأقول هلذا ا ،ىل جند حتت يدى ،أيضا إنسان حتت سلطان

مل أجد وال  ،احلق أقول لكم" :وقال للذين يتبعون ،فلما مسع يسوع تعجب -10." فعل هذا فيفعلا
ويتكئون  ،إن كثريين سيأتون من املشارق واملغارب ،وأقول لكم - 11. ىف إسرائيل إميانا مبقدار هذا

فيطرحون إىل الظلمة  ،وأما بنو امللكوت -12. مع إبراهيم وإسحق ويعقوب ىف ملكوت السماوات
وكما آمنت  ،اذهب" :مث قال يسوع لقائد املئة -13." هناك يكون البكاء وصرير األسنان ،اخلارجية
   .فربأ غالمه ىف تلك الساعة ."ليكن لك
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) أنه أرسل شيوخ اليهود للمسيح، ليطلبوا بامسه شفاء 3: 7يظهر من (لو  ":جاء" :6-5ع
  سب اجملىء هنا للقائد ألن الشيوخ مندوبون عنه.لعبده، وُن

مسئول عن تشكيل روماىن قوامه مائة جندى، يوجد ىف املدن الكبرية مثل  ":قائد مئة"
 . وهو رجل وثىن، ولكنه تقى وحيب اليهود.كَفَْرَناُحوَم

مائة،  ، وهى مدينة كبرية ىف اجلليل، فتقدم إليه قائدكَفَْرَناُحوَمدخل يسوع بعد ذلك مدينة 
وطلب منه شفاء أحد عبيده كان مصابا بالشلل ومطروحا ىف بيته؛ وهذا ُيظهر حنان هذا القائد 

  وعنايته بعبيده.  
بعض أنواع الشلل يصاحبها آالم شديدة، أو قد يكون معذبا نفسيا من  ":متعذبا جدا"

  انطراحه على الفراش، وعجزه عن احلركة والقيام حباجته الضرورية.
إىل التجاء األمم للمسيح، حىت خيلّصهم من الشلل الروحى الذى سقطوا فيه  ويرمز هذا

  بعبادهتم لألوثان، وكانت نفوسهم معذبة به.
 
يدخل بيوهتم ويشفيهم، فهو ال  نأظهر يسوع حمبته لألمم كما لليهود، واستعداده أل :7ع

  كله. حيتقر األمم؛ وباتضاع، مستعد أن يذهب إليهم، ألنه جتسد خلالص العامل
  هذا يعلن قدرته الكاملة على الشفاء. ":آتى وأشفيه"

 
رغم مركز هذا القائد، وتعّود الرومان احتقار اليهود، أظهر هذا  ":لست مستحقا" :9-8ع

  ملسيح.االقائد اتضاعا غري متوقع أمام 
  ملسيح إذا دعاه لشفاء عبده.األن اليهود ال يدخلون بيوت األمم، فال حيرج  ":حتت سقفى"
ال قائد املائة باتضاع للمسيح إنه غري مستحق أن يزوره ىف بيته ليشفى عبده، وأعلن إميانه ق

ملسيح، املسيح قادرة أن تشفى. فهو قائد وله سلطان على جنوده، فباألوىل اأن كلمة واحدة من 
  اإلله العظيم، له سلطان على كل شىء.

و حتت سلطان امللك، مع هذا أى حتت سلطة قادة ىف اجليش أكرب مىن، أ ":حتت سلطان"
  أستطيع أن آمر عبدى فيطيعىن، فكم باألحرى أنت القادر على كل شىء؟!

 
ملسيح هبـذا اإلميـان ومدحـه، معلنا أنه أعظم من أى إميـان ظهر بني اأُْعجَِب  :10ع

  اليهـود. فاهللا عادل يعطى كل إنسان حقه ىف الكرامة.
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ملسيح أن ملكوته األمم، وهذا إعالن واضح من أى من ا ":املشارق واملغارب" :12-11ع
  يشمل األمم أيضا مثل اليهود.

أضاف أن كثريين من األمم سيؤمنون ويسبقون إىل امللكوت حيث إبراهيم واآلباء، وىف نفس 
إذ اختارهم اهللا شعبا خاصا له، وأعطاهم  "،بنو امللكوت"الوقت كثريون من اليهود، الذين يسميهم 

هم، سريفضون اإلميان، فُيطرحون ىف العذاب األبدى خارج امللكوت، صبينهم ليخل وصاياه، َوُوِلَد
  ملسيح.احيث ال يوجد نور  "الظلمة"الذى يعرب عنه بـ

  ميثل العذاب والغضب واليأس. ":صرير األسنان"
 
ملسيح الشفاء بكلمته عن ُبعد، فُشفى العبد ىف احلال، ومتتع قائد املائة بالفرح اوهب  :13ع

  ل إميانه، وهذا ُيظهر أمرين هامني:ألج
  ملسيح على الشفاء ىف احلال.اقدرة   )1(
  ملسيح لطلب القائد عن عبده.اأمهية الشفاعة ىف نظر اهللا، باستجابة   )2(

إن طلب منك أحد خدمة، حتنن عليه وأسرع ملساعدته، بل ليتك تشفق على املتعبني حولك    
كل اجلهد حىت تساعدهم، متنازال عن كرامتك  قبل أن يطلبوا منك، وتكون مستعدا لبذل

  ألجل راحتهم، واثقا أن هذا هو أعظم شىء ىف نظر اهللا، أى عمل الرمحة.
  

  ):17-14) شفاء حماة ِسمعان (ع 3(
 ،فلمس يدها - 15. رأى محاته مطروحة وحممومة ،وملا جاء يسوع إىل بيت بطرس - 14

فأخرج األرواح  ،قدموا إليه جمانني كثريين ،املساءوملا صار  - 16. فقامت وخدمتهم ،فتركتها احلمى
هو أخذ أسقامنا ومحل  :لكى يتم ما قيل بإشعياء النىب القائل -17. ومجيع املرضى شفاهم ،بكلمة
   .أمراضنا

 
  أصله ىف بيت صيدا. ن، مع أكَفَْرَناُحوَمكان له بيت ىف  ":بيت بطرس" :15-14ع
  ملسيح وخدمته.ا، ومل يعطله زواجه عن اتباع هذا معناه أنه كان متزوجا ": محاته "
أفقدهتا القدرة على احلركة ‘ يظهر من هذا أن احلمى كانت شديدة ":مطروحة وحممومة"

  والعمل.
ليعلن للناس بطريقة ملموسة قدرته على الشفاء، وأنه مصدر الصحة الىت ستناهلا  ":ملس يدها"

  املريضة.
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قد تبعوه واتكلوا عليه، فهو يهتم بكل شئوهنم، فيشفى ملسيح هنا يهتم خبدامه، فإن كانوا او
  ملسيح يعتىن عناية خاصة بأوالده اخلدام.اأمراضهم هم وأهلهم؛ ف

  وىف هذه املعجزة أيضا اهتمام بالنساء وترحيب خبدمتهن، إذ عندما شفاها، قامت لتخدمهم.
عن حياهتا مع اهللا  ومن الناحية الروحية، ترمز احلُمى لألمراض الروحية الىت تعطل النفس

  وخدمتها له. ولكن، عندما نلتجئ إليه، يشفينا ونستعيد قوتنا األوىل.
 
. وألن اليوم كان سبتا، كما كَفَْرَناُحوَمملسيح ىف كل اانتشر خرب معجزات  :17-16ع

)، أتوا باملرضى إليه عند املساء، أى بعد انتهاء يوم السبت 21: 1يذكر معلمنا مرقس الرسول (
. وكانوا مرضى بأمراض جسدية خمتلفة، أو سكنتهم )32: 1(مر  ال يعملون فيه شيئاالذى 

الشياطني وأحدثت هلم أمراض مثل اجلنون، فشفاهم مجيعا مبحبته وحنانه. فقد أتى لريفع عنا 
  ).4: 53أمراضنا، وقد محل كل آالمنا على الصليب وفدانا، كما تنبأ إشعياء (

ويذهب إليهم لشفائهم، كما جتسد لريفع عنا أتعابنا. لذا، فلنتشجع اهللا يبحث عن املتَعبني،    
مجيع  ونلتجئ إليه ىف كل احتياجاتنا، واثقني من أبوته وحمبته، وكذلك قدرته على حل

مشاكلنا. فال نعتمد على عقولنا وإمكانياتنا أو قدرات احمليطني بنا، فكلها بال نفع إن مل تكن ىف 
نا دائما لوجوده معنا، وال نقلق من أى شىء ميكن أن حيدث ىف يد اهللا؛ وهبذا يطمئن قلب

  املستقبل.
 

  ):22-18(ع  لمسيح) تبعية ا4(
فتقـدم كاتب  - 19. أمـر بالذهاب إىل العرب ،وملا رأى يسـوع مجوعا كثرية حوله - 18
اء ولطيور السم ،وجرةأللثعالب " :فقال له يسوع -20ى." تبعك أينما متض، أيا معلم" :وقال له

ائذن  ،يا سيد" :وقال له آخر من تالميذه -21." وأما ابن اإلنسان فليس له أين يسند رأسه ،وكارأ
  ."ودع املوتى يدفنون موتاهم ،اتبعىن" :فقال له يسوع - 22." دفن أىبأىل أن أمضى أوال و

 
ملسيح للتمتع بعظاته ومشاهدة معجزاته، فقال لتالميذه اتبعت اجلموع الكثرية  :18ع

قربني إليه أن يعربوا من الشاطئ الغرىب لبحر اجلليل إىل الشاطئ الشرقى، وهو حواىل ستة أميال، امل
أى يستغرق حواىل ساعتني ىف السفينة، وذلك حىت تكون هناك فرصة لتبشري أماكن أخرى، وأيضا 

م من كراحة جلسده ولتالميذه، وحىت يهرب من اليهود الذين يريدون أن يقيموه ملكا أرضيا حيرره
  الرومان، ألن ملكوته أعظم من هذا، وهو ملكوت السموات.
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 بنيوهم مجاعة متقدمة الكتبة،  هو ذاهب إىل الشاطئ، تقدم إليه واحد من يماف :19ع
اليهود، عارفني بالكتب املقدسة، ألهنم يهتمون بنسخها، وبالتاىل معرفة ما فيها. وطلب هذا 

ن، بعدما رأى سلطانه على األمراض، وذلك ليصري له الكاتب أن يكون تابعا للمسيح ىف كل مكا
  مركزا ىف اململكة اجلديدة الىت يظن اليهود أنه سيقيمها على األرض.

 
ملسيح عليه أنه فقري، ليس له مسكن يسكن فيه مثل باقى البشر، أو حىت اكان رد  :20ع

ا مثل الطيور الىت هلا احليوانات مثل الثعالب الىت هلا مساكن، أى جحور تسّمى أوجرة، وال أيض
مساكن هى أعشاشها أى أوكارها، بل كان يبيت ىف أى مكان يستضيفونه فيه، أو ينام أحيانا ىف 

  املركب، وأحيانا أخرى يقضى الليل كله مصليا ىف اخلفاء.
ورد املسيح ُيظهر أن غرض هذا الكاتب كان احلصول على مركز مادى، وليس احملبة وطلب 

  التلمذة له.
: هل من أجل حمبته أم لنوال طلبات مادية؟ وهل تتذمر إذا مل لمسيحل نفسك ىف تبعيتك لاسأ   

  يستجب اهللا صالتك، أو تأخر ىف االستجابة؟
نفسك واقترابك إليه،  خالصحاول أن تفهم مقاصد اهللا، ألن غرضه من كل معامالته معك   

  ر املادية. حىت لو استدعى هذا أن متر ببعض الضيقات، أو تنقصك بعض األمو
 

واملتتلمذين على يديه، ولكن ليس من االثىن  ملسيحتقدم شخص آخر من تابعى ا :21ع
طلب  الذىا، معلنا استعداده لالستمرار ىف تبعيته دون أى غرض مادى، مثل الكاتب تلميذعشر 
اجلسد، ىف دفن أبيه. وليس املقصود جمرد دفن  ملسيحىف العدد السابق، ولكن استأذن ا ملسيحتبعية ا

كانت تستغرق مدة طويلة، وقد يرتبط هبا إجراءات تقسيم  الىتولكن مراسم الدفن والتعزية 
  نفسه. خالصاملرياث، كما أهنا تعلق القلب عاطفيا بأحزان كثرية ميكن أن تشغله عن 

 
: ينبغى التركيز ىف التبعية له، وعدم االنشغال بعادات البشر ملسيحقال له ا :22ع

  ملية الكثرية.ومشاغلهم العا
وال يهتمون  ملسيحيقصد األحياء جسديا لكن موتى بالروح، أى غري مؤمنني با ":"املوتى

  نفوسهم. وهؤالء، من أقارب وأصدقاء امليت الذين سينشغلون مبراسم الدفن والتعزية. الصخب
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باملاديات،  فتعلق هذا التلميذ باملاديات الزائلة سيعطله عن اهللا، فليترك املوتى بالروح ينشغلون
  أما هو فليتفرغ هللا. 

ال يقصـد مـجرد دفـن جسـد امليت، ولكن عدم التعطل عن  ملسيحوُيفهم من هذ أن ا
تبعيته بسبب أية تعلقات عاطفية زائـدة، وليس العاطفـة العادية ىف دفـن املوتى، أو حمبة 

اء من أجل اهللا، وهدفنا احمليطني بنا، بل على العكس، نقوم بواجباتنا حنو الوالدين وكل األحب
  نفوسنا. خالصواضح أمامنا، وهو 

 
  ):27-23) انتھار الرياح (ع 5(

حىت  ،وإذا اضطراب عظيم قد حدث ىف البحر -24. تبعه تالميذه ،وملا دخل السفينة - 23
جننا فإننا  ،يا سيد" :يقظوه قائلنيأفتقـدم تالميذه و -25. وكان هو نائما ،غطت األمـواج السفينة

 وٌُّدفصار ُه ،مث قام وانتهر الرياح والبحر ؟"ما بالكم خائفني يا قليلى اإلميان" :فقال هلم -26." كهنل
  ؟!"فإن الرياح والبحر مجيعا تطيعه ،أى إنسان هذا" :فتعجب الناس قائلني -27. عظيم

 
السفينة ليعرب حبرية طربية، أى حبر اجلليل إىل اجلانب الشرقى،  ملسيحدخل ا :24-23ع

  ام داخل السفينة.ون
منخفضة كثريا عن سطح البحر، وحماطة باجلبال،  حبرية طربيةكانت  ":اضطراب عظيم"

  وبالتاىل معرضة لرياح فجائية هتّيج أمواجها.
، وحاجته إىل النوم والراحة، إال أنه كان يؤكد ناسوته ملسيحباإلضافة إىل أن نوم ا ":نائما"

ه، ومن ناجية أخرى، َيظهر عجزهم، رغم خربهتم ىف الصيد تالميذ إمياننوما مقصودا حىت ميتحن 
  وركوب البحر، فيشعروا باحلاجة هللا املخلّص.

  واجهت السفينة رياحا شديدة، وارتفعت األمواج حىت غطتها، وكادت أن تغرق.
، ملسيحيسكنها ا الىتحلياتنا  السفينةوللعامل املضطرب،  األمواجوللتجارب،  الرياحتشري و
يظهر عجزها  الىتم، أى غري عامل فينا، لعدم التجائنا إليه، واعتمادنا على قوتنا الذاتية ولكنه نائ

  أمام قسوة حروب إبليس.
 
، معلنني أهنم هالكون، لمسيحمن عجزهم، التجأوا ل تالميذأخريا، إذ تأكد ال :25ع

  لضعفهم أمام عنف الرياح واألمواج، طالبني منه أن ينجيهم.
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م. فبعدما رأوا معجزاته، إمياهنسلطانه على الطبيعة، وبخ ضعف  ملسيحاقبل أن ُيظهر  :26ع
  كان ينبغى أن يثقوا ويؤمنوا بالهوته، فال خيافوا من األمواج؛ مث أمر الرياح واألمواج فهدأت.

ولذلك التجأوا إليه، ولكنه قليل، بدليل خوفهم وعدم ثقتهم ىف  إميانإن هلم  ":قليلى اإلميان"
  على إنقاذهم.قدرته الكاملة 
  وسلطانه على الطبيعة، كأهنا شخص يأمره فيطيعه. ملسيحإعالن لالهوت ا ":"انتهر

  ُيظهر قوة املعجزة ىف سكون الرياح واألمواج حاال ومتاما. ":عظيم وٌُّدُه"
النائم فيك بصالة متضرعة  ملسيحإذا قابلتك جتربة أو سقطت ىف خطية، فأسرع لتوقظ ا   

  يد إليك سالمك.واتضاع، فينجيك ويع
 

م إمياهن، وبدأ تالميذعلى الطبيعة، وظهور قوة الهوته، تعجب ال ملسيحأمام سلطان ا :27ع
  اإلله احلقيقى تزيد. ملسيحينمو، ومعرفتهم با

  

  ):34-28كورة الجرجسيين (ع  ) مجنونا6(

هائجان  ،استقبله جمنونان خارجان من القبور ،إىل كورة اجلرجسيني ،وملا جاء إىل العرب - 28
ما لنا " :نوإذا مها قد صرخـا قائلْي -29. حىت مل يكن أحـد يقدر أن جيتاز من تلك الطريـق ،جدا

وكان بعيدا منهم قطيع خنازير  - 30؟" جئت إىل هنا قبل الوقت لتعذبنا، أولك يا يسوع ابن اهللا
نا أن نذهب إىل قطيع ل نْذَأْفَ ،إن كنت خترجنا" :فالشياطني طلبوا إليه قائلني -31. كثرية ترعى

وإذا قطيع اخلنازير كله قد  ،ا إىل قطيع اخلنازيرْوَضَمفخرجوا َو ."امضوا" :فقال هلم -32." اخلنازير
وأخربوا  ،فهربوا ومضوا إىل املدينة ،أما الرعاة - 33. ومات ىف املياه ،اندفع من على اجلرف إىل البحر

طلبوا  ،وملا أبصروه .دينة قد خرجت ملالقاة يسوعفإذا كل امل -34. وعن أمر اجملنونني ،عن كل شىء
  أن ينصرف عن ختومهم.

 
  بالسفينة إىل الشاطئ الشرقى من حبر اجلليل. ملسيحوصل ا ":إىل العرب" :28ع
  .حبرية طربيةقرية موجودة بني بالد اجلدريني، على الشاطئ الشرقى من  ":كورة اجلرجسيني"

ن ىف قبور هذه املدينة. ويبدو أن أحدمها كان أكثر جمنونان كانا يسكنا ملسيحأسرع حنو ا
)، وأمهال ذكر 39- 26: 8؛ لو 20- 1: 5هياجا من اآلخر، فذكره معلمانا مرقس ولوقا (مر 
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اجملنون الثاىن. ومن شدة هياجهما، قطعا الطريق على املارة، فكان الناس خيافون املرور ىف هذا 
  الطريق.

نني فأفقدهتما عقليهما، ومل يعودا يتمتعان بالسالم وقد سكنت الشياطني ىف هذين اجملنو
  للبشر. الذىالطبيعى 

يبتعدون عن اهللا. بل أكثر من  عندماهذا هو فعل الشياطني القاسية على البشر املتهاونني، 
هذا كانا، هبياجهما، مينعان اآلخرين من املرور ىف هذا الطريق، فالشيطان حياول تعطيل الناس عن 

  ق اهللا.املرور ىف طري
 
، فصرخت ىف ضعف وخوف من سلطانه أال ملسيحمل حتتمل الشياطني رؤية ا :29ع

يعذهبم. وكانت تسكن ىف هذين اجملنونني جمموعة كبرية من الشياطني، وليس شيطان واحد، لذلك 
  تكلموا بصيغة اجلمع.

  أى قبل يوم الدينونة. ":قبل الوقت"
  ى.هتلكنا وتلقينا ىف العذاب األبد ":تعذبنا"

 
كان جبـوار املدينة هضـاب ترعى فيها قطعـان من اخلنازيـر يبلـغ  :31-30ع

، إذا أراد أن خيرجهم من يحـملس)، فطلبت الشياطني من ا13: 5عددهـا حـواىل ألفـني (مر 
على  ملسيحاجملنونني، أن يسمح هلم بالدخـول ىف اخلنازيـر. وهذا ُيظهر بوضـوح سـلطان ا

تريد قتل اخلنازير لتهييج  الىتدون إذنه، وكذلك ُيظهر شر الشياطني  الشياطني، فال تتحرك
  ومنع كرازته. ملسيحأصحاهبا ضد ا

 
  بدخول اخلنازير، فاندفعت من الشاطئ إىل البحر وغرقت كلها. ملسيحمسح هلم ا :32ع

، مل يسمح هلم بإهالك اجملنونني ملسيحتريد إهالكنا، ولكن ا الىتهذا ُيظهر قسوة الشياطني 
، فتربيتها كانت ضد الناموس اإلهلى. ليهودومسح فقط بإهالك اخلنازير، ألن اخلنازير حمرمة عند ا

  ىف اجملنونني مل يكن مرضا عصبيا، بل بفعل الشياطني.  الذىوهذا ُيظهر أن اهلياج واجلنون 
  أى من سفح اجلبل إىل حافة البحر. ":اجلرف"
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ة، وحزنوا لضياع ثروهتم، وأخربوا انزعج الرعاة جدا من قوة املعجز :34-33ع
، وخافوا من قوته، وحزنوا لضياع ممتلكات ملسيحاجلرجسيني سكان املدينة، الذين خرجوا ورأوا ا

املدينة، وهى هذه اخلنازير. وىف قسوة قلب، مل يهتموا بشفاء اجملنونني، ألن تعلقهم باملاديات أعمى 
، بل خافوا أن خيسروا شيئا ملسيحن يتباركوا هبا من اميكن أ الىتعيوهنم، ومل يروا النعمة اإلهلية 

  أال يدخل مدينتهم. ملسيحماديا آخر، فطلبوا من ا
لتعلقهم باملاديات، وإن كان ىف نفس الوقت أرسل اجملنونني اللذين ُشفيا،  ملسيحتركهم ا

  )، وهى املدن احمليطة مبدينتهما.20: 5ليكرزا بامسه "ىف العشر املدن" (مر 
بة املال واملاديات تعمى عينيك عن فهم أعمال اهللا، بل جتعلك ترفض عمل نعمته فيك، إن حم   

ىف قلبك. لذا، حاول أن تشعر مبن حولك وتسعى خلدمتهم، وتضحى  ملسيحفتخسر سكىن ا
  عندك، حىت تنتبه وتنفتح عيناك، وترى عمل اهللا املقدم لك. الىتبشىء من املاديات 
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  التَّاِسعُ  احُ حَ صْ األَ 
  إقامة ابنة يايروس  إخراج الشياطين  شفاء المرضى

   
  

 ):8-1) شفاء المفلوج (ع 1(
مطروحا على  ،وإذا مفلوج يقدمونه إليه - 2. واجتاز وجاء إىل مدينته ،فدخل السفينة -1
وإذا قوم من  -3." كمغفورة لك خطايا ،ثق يا بىن" :قال للمفلوج ،فلما رأى يسوع إمياهنم .فراش

ملاذا تفكرون بالشر ىف " :فقال ،فعلم يسـوع أفكارهم -4." هذا جيدف" :أنفسهم الكتبة قد قالوا ىف
لكى تعلموا  ،ولكن -6؟ أم أن يقال قم وامش ،أن يقال مغفورة لك خطاياك ،أميا أيسر -5؟ قلوبكم

امحل فراشك  ،قم" :ال للمفلوجحينئذ ق ."أن البن اإلنسان سلطانا على األرض أن يغفر اخلطايا
وجمدوا اهللا الذى أعطى  ،فلما رأى اجلموع تعجبوا - 8. فقام ومضى إىل بيته -7." واذهب إىل بيتك

  الناس سلطانا مثل هذا.
  
 -أى كَفَْرَناُحوَم  –، ركب السفينة وعاد إىل مدينته ملسيحبعدما رفض اجلرجسيون ا :1ع

اته، ويلقى فيه تعاليمه. وبعودته إىل مدينته ُيظهر لنا أمهية اختذها مكانا له يصنع فيه معجز الىت
  االهتمام بوطننا، مع اتساع قلبنا باحلب للجميع.

إىل شرقها حىت يشفى اجملنونني، مث عاد بعد  حبرية طربيةعرب من غرب  ملسيحويظهر هنا أن ا
، كيف يسافر ساعات ملسيحذلك مباشرة إىل كَفَْرَناُحوَم. وهذا يبّين أمهية النفس الواحدة عند ا

  حىت يلتقى هبا وخيلّصها.
  
مسع أصدقاؤه األربعة  عندمابالشلل وفشلت حماوالت عالجه، و نسانأصيب هذا اإل :2ع
-3: 2إىل كَفَْرَناُحوَم، أسـرعوا حيملونه إليه ليشفيه. ويذكر لنا البشريان مرقس ( ملسيحمبجىء ا

وَدلَُّوا  ل البيت، فصعدوا إىل السقف وثقبوه،) أهنم وجدوا زحاما حو26- 18: 5) ولوقا (12
هؤالء األصدقاء، ورأى  إميان ملسيحاجلالس بني اجلموع. وملا نظر ا ملسيحاملفلوج بسريره أمام ا
منحه الغفران بسلطان الهوته، وهى النعمة األكرب، أى  - وهو اخلطية  – نسانسبب مرض هذا اإل

  شفاء الروح قبل شفاء اجلسد.
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والقادة  - وهم العارفون بالشريعة  –جمموعة من الكتبة  ملسيحسا حول اكان جال :3ع
ليشفيهم  لمسيح، فبدال من أن يقوموا بعملهم كخدام هلذا الشعب، وأن يقدموهم لليهودالدينيون ل

بتجاديف، ألنه، وهو  نسانويغفر خطاياهم، تفكروا بالشر ىف قلوهبم، قائلني: كيف يتكلم هذا اإل
  له له سلطان الغفران.، يتكلم كإإنسان

  يدعى سلطانا له مع أنه من حق اهللا وحده. ":"جيدف
 

أفكارهم دون أن يسمعها، وهذا يؤكد الهوته، ألنه ال يعرف الفكر  يسوععـرف  :4ع
الداخلى إال اهللا، ووخبهم على أفكارهم الشـريرة، وهـذا يوضح أن الفكـر الشـرير خطية، 

  وليس فقط الفعل والكالم.
 
 اسأل املسيح الكتبة عما هو األسهل، غفران اخلطية أم شفاء اجلسد؟ ومل جييبو :7-5ع

واإلجابة بالطبع أن األسهل هو شفاء اجلسد.  …خلوفهم منه، إذ عرف أفكارهم دون أن يقولوها
فاهللا، صاحب السلطان، أعطى ما هو أهم، وهو الغفران. مث، كدليل على الهوته، أعطى الشفاء 

  ."واذهب إىل بيتك (سريرك) امحل فراشك ،قم"فلوج: اجلسدى، فقال للم
ر يذكّر اإلنسان بآالم املرض، فعندما حيمله ييعلن قوة صحة املفلوج، والسر :محل السرير

  عفه السابق، ويشكر اهللا.ضيشعر بقوة املعجزة، ويذكر 
من املرض هو حياته األوىل، ويرمز لعودته إىل الكنيسة، وعالقته مع اهللا بعد الشفاء  :البيت

  الروحى.
  د به املسيح املتأنس.واملقص نسان":"ابن اإل

أى سلطان اهللا الذى ىف السموات ىف غفران اخلطايا وشفاء املرضى،  ":"سلطانا على األرض
  والقدرة على أى شىء.

 
ملا رأت اجلموع عظمة املعجزة، تعجبوا جدا وجمدوا اهللا، ألنه أعطى هذا السلطان  :8ع

  البشر، وهو يسوع، إذ مل يستطيعوا بعد أن يؤمنوا بتجسد املسيح والهوته.العظيم لواحد من 
امتدح كل عمل حسن تراه وال تشك ىف كل شىء وتظن السوء، وعلى قدر ما تكون متضعا،    

  تستطيع أن ترى فضائل اآلخرين، وال تدين أحدا، ومتجد اهللا دائما.
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 ):13-9) دعوة متى (ع 2(
 :فقال له ،رأى إنسانا جالسا عند مكان اجلباية امسه مىت ،ناكوفيما يسوع جمتاز من ه -9

إذا عشارون وخطاة كثريون قد جاءوا واتكأوا  ،وبينما هو متكئ ىف البيت - 10. فقام وتبعه ."اتبعىن"
ملاذا يأكل معلمكم مع العشارين " :قالوا لتالميذه ،فلما نظر الفّريسّيون -11. مع يسوع وتالميذه

فاذهبوا  - 13. بل املرضى ،ال حيتاج األصحاء إىل طبيب" :قال هلم ،لما مسع يسوعف -12؟" واخلطاة
  ."إىل التوبة ،بل خطاة ،ألىن مل آت ألدعو أبرارا ،إىن أريد رمحة ال ذبيحة ،موا ما هووتعلّ

 
يعمل جامعا للضرائب، وكانت هذه املهنة ترتبط  -  هذا اإلجنيل كاتب – كان مىت :9ع

بة املال، ألن جامع الضرائب كان يدفع أوال للسلطة الرومانية الضريبة املطلوبة بالقسوة والظلم وحم
عن القرية أو املكان املوكل عليه، مث جيمعها مبساعدة العساكر الرومانيني، فكان جيمع أكثر مما دفعه 

  مهما كان فقر الناس.
ل أعماله ولكن، عندما رأى يسوع ومسع كالمه، حتركت مشاعره، فأطاع دعوته، وترك ك

  وأمواله وخطاياه، متكال عليه، ومل يستشر أقاربه وأحباءه حىت ال يتعطل.
وتظهر هنا حمبة املسيح واتضاعه، أن يدعو تالميذه من الصيادين، أو األشرار مثل مىت العشار 
املعـروف بالقسـوة والعنف، لكى يطّهـرهم وميـألهم بروحـه القّدوس، فيكـون اجملـد له 

  لبشرية.وليس للقوة ا
غالبا خيمة ضخمة، تقام على الطريق جلمع األموال فيها حتت حراسة اجلند  ":"مكان اجلباية

  الرومانيني.
  قد يكون مسع عن املسيح قبال ورآه، فكان له استعداد أن يطيعه فورا عندما يدعوه. ":"اتبعىن

 
اة، وكانوا نظرا لطمع وقسوة العشارين، ارتبط امسهم باخلطالعشارون واخلطاة:  :10ع

  مرفوضني من اجملتمع اليهودى.
بعدما تبع مىت املسيح، فرح قلبه جدا، فاشتاق أن يتمتع زمالؤه من العشارين واخلطاة مبعرفة 
املسيح. فبحكمة روحية، صنع وليمة للمسيح، دعا إليها كل أصدقائه ليسمعوا ويتوبوا عن 

  اة وليس األبرار.خطاياهم. وقد قبل املسيح الدعوة، ألنه أتى خلالص اخلط
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لكن الفّريسّيني املتمسكني مبظاهر احلياة الروحية وليس جوهرها، وبكربياء ينتقدون  :11ع
اآلخرين، وخبوا تالميذ املسيح، ألن معلمهم جيلس ويأكل مع اخلطاة. فاهتموا باملظهر دون أن 

  يبحثوا عن سبب وجوده ىف الوليمة، أى اهتمامه خبالص هذه النفوس.
 
كان كالم الفّريسّيني مع تالميذه، ألهنم خافوا أن يكلموه، أما هو،  يسوع":ع "مس: 12ع

فبقوة، أعلن هلم خطأهم ىف االبتعاد عن دعوة اخلطاة للتوبة حبجة عدم التنجس مبخالطتهم، وأظهر 
هلم املسيح سبب جتسده، وهو دعوة اخلطاة للتوبة، وهذا منطقى، إن الطبيب يذهب للمرضى 

  فمن الطبيعى أن يهتم املسيح بالبعيدين ليتوبوا عن خطاياهم. وليس لألصحاء؛
 
عاتبهم يسوع بلطف، مطالبا قلوهبم بالرمحة على اخلطاة، أهم من تقدمي الذبائح  :13ع

بدون فهم، ألن الذبيحة رمز لتضحية املسيح حبياته على الصليب حىت يرحم اخلطاة، وهذه 
  ).6: 6الكلمات أعلنها قبال هوشع ىف (

  ىف أعني أنفسهم، ألنه ال يوجد إنسان بار، بل الكل خطاة حمتاجني لفداء املسيح. ":رارا"أب
  أى املشهورون خبطاياهم مثل العشارين. ":"خطاة

اهتم بالبعيدين لتدعوهم للمسيح، َوَصلِّ ألجلهم، واحبث عن طرق جلذهبم إىل اهللا، إن مل يكن   
التحدث مع آخرين أمامهم، أو تقدمي كلمات مشجعة  بالكالم املباشر، فبالكالم غري املباشر مثل

  أو أعمال حمبة تلني قلوهبم، حىت يرجعوا عن رفضهم هللا.
  

  ):17-14) مفھوم الصوم (ع 3(

وأما تالميذك فال  ،ملاذا نصوم حنن والفّريسّيون كثريا" :حينئذ أتى إليه تالميذ يوحنا قائلني - 14
 ،ولكن ؟ع بنو العرس أن ينوحوا ما دام العريس معهمهل يستطي" :فقال هلم يسوع - 15؟" يصومون

ليس أحد جيعل رقعة من قطعة جديدة  - 16. فحينئذ يصومون ،ستأتى أيام حني يرفع العريس عنهم
وال جيعلون مخرا جديدة ىف  - 17. فيصري اخلَْرُق أردأ ،يأخذ من الثوب َءلِْمألن الْ ،على ثوب عتيق

بل جيعلون مخرا جديدة ىف زقاق  ،والزقاق َتْتلَُف بَُّصْنفاخلمر َت ،لئال تنشق الزقاق ،عتيقة اقٍقَزِ
   ."مجيعا ظُفَْحُتفَ ،جديدة
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بعضهم تبع املسيح وصار من تالميذه، وبعضهم مل ينضم،  ":"تالميذ يوحنا :14ع
  متمسكني فقط بتعاليم يوحنا بالتوبة والنسك؛ فهؤالء املتكلمون هم غري تالميذ املسيح.

رض الفّريسّيون أصواما أخرى غري الىت تنص عليها الشريعة، ومل يلتزم هبا تالميذ ف ":"كثريا
  املسيح مثل معظم اليهود. 

. وهذا معناه إحساسهم الفّريسّيون على املسيح، ألن تالميذه ال يصومونو تالميذ يوحناتذمر 
معاناهتا معهم؛ بثقل الصوم كفريضة صعبة عليهم، يريدون التحرر منها، أو أن يتحمل اآلخرون 

  أى هلم شكل الصوم، ولكن ال يشعرون بربكاته الروحية.
 
  أقرباء وأصدقاء العريس املقرَّبون. ":"بنو العرس :15ع

  ألن الصوم مرتبط بالتذلل والدموع والتوبة. ":"ينوحوا
ه، وهم بنو العرس وهو عريسهم، ال يصح أن يصوموا إال بعد تالميذبأن  ملسيحا أجاب
إىل السماء. أما ىف حياته على األرض،  ملسيحيصعد ا عندمايس، لذلك سيصومون انصراف العر

فهم فرحون به، وُيَؤجَّلُ الصوم ألنه دليل التذلل واجلهاد الروحى؛ وقد صام الرسل فعال بعد صعود 
  .ملسيحا

  
املشكلة احلقيقية، وهى مفهوم الصوم، فهو ليس فريضة إجبارية، بل  ملسيحعاجل ا :16ع
م هللا. فإن مل تتغري احلياة كلها بالتوبة، فال نستفيد من أية ممارسة روحية، ألهنا ستكون حب يقد

  إذ يتكّبر هبا. نسانسطحية، بل ستضر اإل
هذا الضرر كوضع رقعة قماش جديدة ىف ثوب قدمي، فتكون أنسجتها أقوى  ملسيحوقد شّبه ا

ة اجلديدة الثوب القدمي، بل تضره من األنسجة القدمية فتمزقها لضعفها، وهكذا ال تفيد الرقع
  ومتزقه.

 للكربياء وحمبني ،ملسيحبا إميانني الرافضني للفّريسّيأى ثوب قدمي، رمز حلياة ال ":"ثوب عتيق
  املختلفة. والشرور

ى، سيضر، ملسيحا ميان، إن مل يوضع ىف حياة متجددة باإلالذىترمز للصوم  :الرقعة اجلديدة
  .نيفّريسّيأى يضيف كربياء لل

 ملسيح، إذ األهم أوال هلم، ولكل الناس، أن يؤمنوا باتالميذوهذا سبب ثاٍن لعدم صوم ال
  ويتوبوا عن خطاياهم، حينئذ ُتقَْبلُ عبادهتم وأصوامهم.

  
  أوعية جلدية، أى (قَِِرٌب)، يوضع فيها اخلمر أو املاء أو أى سائل. ":اقٍقَ"زِ :17ع
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الزقاق القدمية، ألن نواتج التخمر تكون أقوى من أيضـا اخلمـر اجلديـدة قوية ال حتتملها 
جلد الزقاق القدمية الرقيق، فتنشق وينسكب اخلمر. لذا، حتتاج اخلمر اجلديدة لزقاق جديدة، 

 فيكون جلدها مسيكا.
يوحنا الذين مل يؤمنوا بعد  تالميذني وفّريسّيأى أوعية قدمية، ترمز حلياة ال ":عتيقة اقٍقَ"زِ

 .ملسيحبا
 ترمز للصوم، وهو عبادة روحية مفرحة لقلب اهللا. ":ديدة"مخرا ج

، فتحتمل وتتزين بكل املمارسات ميانباإل ملسيحهى احلياة املتجددة ىف ا ":"زقاق جديدة
  الروحية مثل الصوم.

والتأمل فيه،  لكتاب املقدسليت صومك يقترن بالتوبة والتناول من األسرار املقدسة، وقراءة ا   
نيا حيرك مشاعرك باحلب والرمحة حنو احملتاجني، فتفرح وتشتاق للصوم ألنه فيصري صوما روحا

  واسطة قوية تقّربك هللا، وختلّص نفسك من شهوات كثرية.
 
  ):26-18(ع  يَاْيُرسَ إقامة ابنة و ) شفاء نازفة الدم4(

ن لك ،إن ابنىت اآلن ماتت" :قائال ،إذا رئيٌس قد جاء فسجد له ،وفيما هو يكلمهم هبذا - 18
نازفة دم منذ  ،وإذا امرأة -20. فقام يسوع وتبعه هو وتالميذه -19." تعال وضع يدك عليها فتحيا

إن مسست  :ألهنا قالت ىف نفسها -21. ثوبه َبْدُه ْتسََّمقد جاءت من ورائه َو ،اثنىت عشرة سنة
فشفيت  ."اكإميانك قد شف ،ثقى يا ابنة" :فقال ،فالتفت يسوع وأبصرها - 22. يُتِفُش ،ثوبه فقط

. ونظر املزمرين واجلمع يضجون ،وملا جـاء يسوع إىل بيت الرئيس - 23. املـرأة من تلك الساعة
 ،فلما أخرج اجلمع -25. فضحكوا عليه ."لكنها نائمة ،فإن الصبية مل متت ،اْوحََّنَت" :قال هلم - 24

  .هافخرج ذلك اخلرب إىل تلك األرض كل - 26. فقامت الصبية ،دخل وأمسك بيدها
 
، وهى أماكن منتشرة ىف كل ليهودمن جمامع ا رئيس جممع ملسيحجاء إىل ا :19-18ع

 أورشليمة، أما الذبائح فتقدم داخل اهليكل ىف لكتب املقدسية، تقام فيها الصلوات وقراءة اليهودا
  فقط.

واتضاع، ساجدا  إميان) ب41: 8؛ لو 22: 5وقد جاء هذا الرئيس وامسه َياْيُرُس (مر 
  ماتت بأن يأتى ويلمسها، وهو يؤمن أهنا ستقوم. الىت، طالبا منه أن يقيم ابنته حلمسيل
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: "قل كلمة لمسيحقائـد املائة األممى أعظـم منه، إذ قال ل إميانعظيم، ولكن  إميانهـذا 
أن يأتى إليه، بل يكفى أن  لمسيح)؛ فهو ال حيتـاج ل10: 8فقـط فيربأ غـالمى" (ص 

  يأمـر، فينسحب املرض.
 ليهود)، وهى تشري روحيا إىل أمة ا42: 8كان عمر الصبية ابنة يايرس اثنىت عشرة سنة (لو 

قادر على  ملسيحهلا اثىن عشر سبطا، وقد ماتت ىف سريرها، فترمز خلطية الفكر الداخلى، وا الىت
  اإلقامة من هذه اخلطية.

ه لريوا معجزاته الميذتمبحبة كبرية كعادته، وذهب إىل بيت يايرس، وتبعه  ملسيحفاستجاب ا
  ويسمعوا تعاليمه.

  

نازفة الدم كان هلا اثنىت عشرة سنة حتاول العالج ومل ينفع، فهى تشري للنفس  :22-20ع
  املريضة روحيا، وقد حاولت بالطرق البشرية عالج اخلطية ومل تفلح.

م املرأة يعتربون نزف د ليهودمل تظهر أمامه، إما خلجلها من مرضها، أو ألن ا ":"من ورائه
  .ملسيح)، وبالتاىل لن يسمحوا هلا بلمس ا26- 25: 15جناسة (ال 

ىف طريق احلياة من  ملسيحتلتقى با الىتلتقابله ىف الطريق، مثل النفس  لمسيحجلأت هذه املرأة ل
  خالل أحداث العامل، فتؤمن به وُتْشفَى من أتعاهبا.

متجيد  ملسيحفَُشِفَيْت. وأراد ا وفعلت هذا‘ وكانت تؤمن بأن جمرد ملس طرف ثوبه سيشفيها
  هذه املرأة، فأعلن ما فعلته أمام اجلموع، وأكد هلا أهنا قد ُشِفَيْت متاما. إميان

  

إىل بيت يايُرس، فوجد األقرباء واألحباء يبكون، بل من  ملسيحوصل ا :24-23ع
عر. فطمأن اجلميع استأجروهم من ضارىب املزمار باألحلـان احلزينة يعطون أصواتا قوية تثري املشا

بأن الصبية نائمة ومل متت، مع أهنا ماتت فعال. ولكن، بقوة الهوته، يقدر أن يقيمها؛ ففى نظره 
  رقاد املوت يشبه رقاد النوم.

بقدرته على اإلقامة من  ميانولكنهم مل يصدقوا واستهزأوا بكالمه، إذ ال يستطيعون اإل
  األموات.
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ه تالميذملؤمنة، وأخذ معه والدى البنت وقليل من اجلموع غري ا ملسيحأخرج ا :26-25ع
ين يؤمنون بقوته. مث أمسك بالصبية وأقامها، ففرح أهلها وكل اجلموع، الذ)، أى 40: 5(مر 

  يقيم املوتى. الذىوجمدوا اهللا 
أمر املوت فابتعد، وقامت  الذى ملسيحوهذا واحد من اإلثباتات الكثرية الواضحة لالهوت ا

  خلرب ىف البالد احمليطة بكَفَْرَناُحوَم.البنت، وانتشر ا
، ستعاين أعمال اهللا العظيمة. فال تضطرب إذا تعقدت األمور وظهر أنه ال إميانإن كان لك    

حل هلا، فإهلك يظهر املعجزات ىف كل جيل وبطرق ال ختطر على بالك؛ فقط اتكل عليه واثقا 
  من حمبته ورعايته.

 
  ):31- 27) شفاء األعميين (ع 5(

." ارمحنا يا ابن داود" :يصرخان ويقوالن ،تبعه أعميان ،وفيما يسـوع جمتـاز من هناك - 27
 ؟"أتؤمنان أىن أقدر أن أفعل هذا" :فقال هلما يسوع ،تقدم إليه األعميان ،وملا جـاء إىل البيت - 28

فانفتحت  -30." حبسب إميانكما ليكن لكما" :حينئذ ملس أعينهما قائال -29." نعم يا سيد" :قاال له
ولكنهما خرجا وأشـاعاه ىف تلك  - 31." ال يعلم أحد ،انظرا" :فانتهـرمها يسـوع قائال ،أعينهما

  .األرض كلها
 
سائرا ىف الطريق، تبعه أعميان يطلبان الشفاء منه. ومها  ملسيحفيما كان ا :28-27ع
  خلّص لينري حياهتم.امل لمسيحين سقطوا ىف ظلمة اخلطية، واحتاجوا لالذواألمم  ليهودميثالن ا

كان  الذىوصل إىل البيت  عندماهنما. وإمياطوال الطريق، ليمتحن يصرخان  ملسيحتركهما ا
ما به أنه املسيا املنتظر، ابن إمياهنبقدرتى على شفاء أعينكما؟ فأعلنا "هل تؤمنان قاصدا إليه، سأهلما: 

  داود، القادر على فتح أعينهما.
 
اهللا غىن ومستعد أن يعطى كثريا على قدر ما تؤمن به.  :حبسب إميانكما"" :30-29ع

  حينئذ ملس املسيح أعينهما، وأمر، فاستعادا بصرمها.
أى منعهما من التحدث باملعجزة كاتضاع منه، ألنه ال حيتاج ملديح الناس،  :انتهرمها""

كملك أرضى ني، وحىت ال يفكرون فيه فّريسّيباإلضافة إىل اهتمامه بعدم إثارة غرية الكتبة وال
  يعطيهم احتياجاهتم املادية بالتحرر من عبودية الرومان.

  أال خيربا أحدا هبذه املعجزة. -باتضاع  –وقال هلما 
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يراك ىف  الذى، واهللا ملسيحتعلم أال تتحدث عن أعمالك لتنال مديح الناس، بل افعل كما فعل ا   
  اخلفاء جيازيك عالنية.

 
، فخرجا يعلنان للكل هذه أيضاه، قابال حمبته مبحبة واتضاع ملسيحإذ رأيا حمبة ا :31ع

ىف عدم  ملسيحبه، وإن كان من األفضل أن يطيعا ا مياناملعجزة، حيث أرادا أن يتمتع الكل باإل
  التحدث باملعجزة، ألن الطاعة أفضل من كل شىء.

  ):34-32) شفاء األخرس المجنون (ع 6(

 ،فلما أخرج الشيطان - 33. ن قدموه إليهإذا إنسان أخرس جمنو ،وفيما مها خارجان - 32
أما الفّريسّيون  - 34." مل يظهر قط مثل هذا ىف إسرائيل" :فتعجب اجلموع قائلني .تكلم األخرس

  ."برئيس الشياطني خيرج الشياطني" :فقالوا

 
 نسان، فأفقده عقله، ومنعه من الكالم. فهو ميثل اإلإنساندخل الشيطان ىف  :33-32ع

فُيفقده الشيطان عقله، وجيعله منشغال بالشهوات الردية، ومينعه من التحدث  اخلاضع للخطية,
  بكالم اهللا.

  أن يقوده الناس ألنه ال يتكلم باإلضافة إىل فقده عقله. نساناحتاج هذا اإل ":"قدموه إليه
أن خيرج منه. وىف احلال،  - بسلطان الهوته  –، فأمر الشيطان لمسيحل نسانقدَّموا هذا اإل

أرسل هلم نبيا يشفى  الذىعقله وتكلم. ففرحت اجلموع وجمدوا اهللا  نسانوعاد لإلخرج، 
  أمراضهم، وخيلّصهم من سلطان الشيطان.

، له هذا السلطان على إسرائيلأى مل يظهر نىب ىف تاريخ شعب  ":"مل يظهر قط مثل هذا
  الشياطني، وعمل كل هذه املعجزات.

 
أو سلطانه  ملسيحفلم يؤمنوا بالهوت ا - ى ليهودا قادة اجملتمع –ون فّريسّيأما ال :34ع

برئيس "على الشياطني، بل بكربيائهم رأوه منافسا هلم ىف قيادة اجلموع، فاهتموه بأن له عالقة 
  وهلذا خيرجها. الشياطني"،

الكربياء يفقدك فهمك لألمور، فال ترى أعمال اهللا معك وفيك. فاتضع واقبل توجيهات الناس    
  رشاد اهللا ىف كل يوم، واخضع لكالم أب اعترافك.لك، واطلب إ
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  ):38-35) الكرازة فى المدن والقرى (ع 7(

 ،ويكرز ببشارة امللكوت ،وكان يسوع يطوف املدن كلها والقرى يعلم ىف جمامعها - 35
إذ كانوا منزعجني  ،وملا رأى اجلموع حتنن عليهم - 36. ويشفى كل مرض وكل ضعف ىف الشعب

. ولكن الفعلة قليلون ،احلصـاد كثري" :حينئذ قال لتالميـذه -37. ال راعى هلاومنطـرحني كغنم 
  "فاطلبوا من رب احلصاد أن يرسل فعلة إىل حصاده. - 38

ومل يتمركز ىف  - أى األغنياء والفقراء  –القرى  أيضابافتقاد املدن و ملسيحاهتم ا :35ع
ملكوت ر أمهية االفتقاد. وكانت كرازته باقتراب أو مدينة كبرية فقط، لُيظه أورشليمكَفَْرَناُحوَم أو 

  واالستعداد له بالتوبة. وكان يؤكد كالمه باملعجزات، ليؤمن الناس بكرازته. السماوات
  
ون عن جذهبم فّريسّيين انشغل قادهتم الالذ –احلنون على أوالده  ملسيحيظهر قلب ا :36ع
  فاهتم بنفسه أن يرعاهم. - للتوبة 

  يصاحب السقوط ىف اخلطية والبعد عن اهللا. الذىراب ضطوهو اال ":"منزعجني
  أى معرضني هلجمات إبليس والسقوط ىف خطاياه. ":"منطرحني

 
ه إىل حاجة النفوس ملن يرعاها، وشبهها بنباتات قمح تالميذوجه السيد نظر  :38-37ع

اخلدمة ى، انشغلوا عن ليهودتنتظر من حيصد سنابلها، ولكن احلاصدين، أى قادة اجملتمع ا
أن حيصدوا، بل أن يطلبوا من اهللا لريسل خداما لرعاية  تالميذباهتمامهم بكرامتهم. ومل يقل لل

يدعو اخلدام للخدمة، وليس جمرد انفعاهلم أو اقتناعهم هبا، أى  الذىشعبه، ليفهموا أن اهللا هو 
  ه.ُيَصلُّوا، فيحرك اهللا مشاعرهم لالهتمام بالنفوس، وحينئذ يرسلهم اهللا خلدمت

نفوس من حولك، فتشفق على الكل بدال من أن تتضايق ألخطائهم الكثرية،  الصليتك هتتم خب  
هم... خالصوتصلى ليحـرك اهللا قلوهبم، فالكل أوالده وخملوقون على صـورته، وهو يريـد 

  واهللا، إما أن يرسلك إليهم، أو يبعث هلم من يرجعهم إليه.
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  دعوة التالميذ وكرازتهم فى اليهودية

    
  

  ):4- 1) دعوة االثنى عشر (ع 1(
ويشفوا كل  ،وأعطاهم سلطانا على أرواح جنسة حىت خيرجوها ،مث دعا تالميذه االثىن عشر -1

بطرس وأما أمساء االثىن عشر رسوال فهى هذه األول ِسمعان الذى يقال له  - 2. مرض وكل ضعف
 ،توما ومىت العشار ،اُوسَمولْثُْرس وَببُّيلُِف - 3. ى ويوحنا أخوهِدَبَز ُنيعقوب ْب ،وأندراوس أخوه

   .ِسمعان القانوى ويهوذا اإلسخريوطى الذى أسلمه - 4. ساُودَّب َتس امللقّاُوبَّولَ ،ىفَلَْح ُنيعقوب ْب

 
وكانت هذه الدعوة على  اختار املسيح اثىن عشر من تابعيه ليصريوا تالميذَ له، :1ع

حية والتعاليم الىت يوصلوهنا للعامل ومراحل. وكان اهلدف أن يتتلمذوا على يديه، فيسلمهم احلياة الر
  ويبشروا هبا.

وىف خروجهم للتبشري بالتوبة وملكوت السموات، عضدهم بسلطان إخراج الشياطني وشفاء 
د عنهم إبليس املتسلط عليهم، ويسترحيون األمراض، ملساعدة الناس على اإلميان بكالمهم، إذ يبع
  من أتعاهبم، فتكون قلوهبم مستعدة أكثر لقبول البشارة.

  قّدم حمبتك للناس، فتنفتح قلوهبم ويستجيبوا لكالمك.   
 

كان عدد التالميذ اثىن عشر، أى ثالثة ىف أربعة، ويعىن عمل الثالوث القّدوس ىف  :2ع
  وا أسباط اليهود االثىن عشر.عة، وليبشربالعامل كله جبهاته األر

  أى صخرة أو صفا، وهو أول التالميذ وأكربهم سنا.": بطرس لقبِسمعان امل"
  أخو ِسمعان بطرس، واالثنان كانا من تالميذ يوحنا املعمدان.": أندراوس"
  أول من استشهد من التالميذ.": ىِدَبَز ُنيعقوب ْب"

سمامها املسيح "بََُواَنْرجَِس"، أى ابىن الرعد. أخو يعقوب، وكانا َحاَدىِّ الطبع، ف": "يوحنا
  ومتيز يوحنا مبحبته الشديدة للمسيح، وكان يتكئ على صدره.
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من بيت صيدا، وهو غري فيلبس املبشر أحد الشمامسة السبعة. وقد دعا ": سبُّيلُِف" :3ع
  الذى يسمى أيضا َنثََناِئيلَ، وهو من قانا اجلليل. اُوَسَمولْثُْرَب

  الذى يلقب بالتوأم.": توما"
ار اتضاعا منه ألن العشارين ـه بالعشـى مىت نفسمَّـد َسـاملسمى الوى، وق": مىت"

  مشهورون خبطاياهم.
أو يعقوب الصغري، متييزا له عن يعقوب بن زبدى األكرب منه سنا، وهو ": ىفَلَْح ُنيعقوب ْب"

  ابن خالة املسيح، وقد صار أسقفا ألورشليم.
هو وهو ابن حلفى أخو يعقوب، و يهوذا،ويسمى أيضا  ،ساُودََّتى يلقب الذ": ساُوبَّلَ"
  .املعروفة بامسه (يعقوب) رسالةالكاتب 

 
أى الغّيور، وليس معناها أنه من قانا اجلليل. والغّيورون هم مجاعة ": ِسمعان القانوى" :4ع

يبية دفاعا عن من اليهود، متمسكون بقوميتهم ضد السلطة الرومانية، ومستعدون ألعمال ختر
  وطنهم اليهودى.

باع  الذىية، وهو ليهودومعناها "رجل قريوط"، وهى إحدى بالد ا": يهوذا اإلسخريوطى"
  وسلمه هلم. ليهودل ملسيحا

ه من الناس العاديني، وليس من املرموقني، لُتنَسب أعماهلم تالميذقد اختار  ملسيحيالحظ أن ا
م الشخصية، فهو مستعد أن يقبل ويعمل بأى شخص مهما تعمل فيهم، وليس قوهت الىتإىل قوة اهللا 
  كان ضعفه.

من  أيضاوقد اختارهم بطباع خمتلفة، فمنهم العميل للسلطة الرومانية مثل مىت العشار، ومنهم 
يتحدى هذه السلطة وهو ِسمعان الغيور، ومنهم الفقري مثل بطرس وأندراوس، والغىن مثل يعقوب 

  جيمع الكل ىف كنيسته مبحبة واحدة. ويوحنا ابىن َزبَِْدى، فهو 
اهللا مستعد أن يعمل ىف أقل وأضعف الناس، فتمسك بعالقتك الروحية مع اهللا، مهما كان    

ضعفك أمام خطاياك، أو قلة أمكانياتك، ألن اهللا قادر أن يعمل بك، فتخدمه، ويكون اجملد هللا 
  بشكرك له كل حني.
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  ):15- 5(ع  تالميذ) كرازة ال2(
وإىل مدينة  ،إىل طريق أمم ال متضوا" :وأوصاهم قائال ،ء االثنا عشر أرسلهم يسوعهؤال -5

وفيما أنتم ذاهبون  - 7. بل اذهبوا باحلرى إىل خراف بيت إسرائيل الضالة - 6. للسامريني ال تدخلوا
أقيمـوا  ،اًصْرطهـروا ُب ،اشـفوا مرضى -8 .اكرزوا قائلني إنه قد اقترب ملكوت السماوات

ال تقتنوا ذهبا وال فضة وال حناسا ىف  -9. جمانا أعطوا ،أخرجـوا شياطني. جمانا أخذمت ،موتى
 .ألن الفاعل مستحق طعامه ،وال عصا ،وال أحذية ،وال ثوبني ،وال مزودا للطريق - 10. مناطقكم

. وأقيموا هناك حىت خترجوا ،فافحصـوا من فيها مستحق ،وأية مدينـة أو قريـة دخلتموها - 11
ولكن  ،فليأت سالمكم عليه ،فإن كان البيت مستحقا - 13. وحني تدخلون البيت سلِّموا عليه - 12

فاخرجوا  ،ومن ال يقبلكم وال يسمع كالمكم - 14. فلريجع سالمكم إليكم ،إن مل يكن مستحقا
ستكون  ،احلق أقول لكم - 15. وانفضوا غبار أرجلكم ،خارجا من ذلك البيت أو من تلك املدينة

  ."م وعمورة يوم الدين حالة أكثر احتماال مما لتلك املدينةألرض سدو

 
ية ليبشروا فيها، وليس إىل السامرة، أى اجلزء ليهودإىل بالد ا ملسيحأرسلهم ا :6-5ع

املختلط باألمم والعبادات الوثنية. وكذلك هناهم عن الذهاب إىل األمم، أى  ليهوداملنشق من ا
هم، ليؤمن به كل من انتظر الص، اآلتى خلليهودسيا املنتظر عند اهو امل ملسيحالبالد الوثنية، ألن ا

، ليهودالكل، ولكن يبدأ با الصالوعود اإلهلية والنبوات، مث يبشَّر باقى العامل، فهو آٍت خل
فاملفروض أهنم أول من يتجاوب مع بشارته، ليجمع الضالني منهم عن احلق، مث السامرّيني كحلقة 

للكل، وهذا ما حدث بعد صعوده (ص  الصاألمم؛ أى ىف النهاية يقّدم اخلواألمم، مث  ليهودبني ا
28 :19.(  

 
نفسه، أى  ملسيحكرز به يوحنا املعمدان و ا الذىموضوع كرازة الرسل هو نفسه  :7ع

خطاياه، ويبدأ احلياة اجلديدة مع  نسان، ألنه بالتوبة يرفض اإللكوت السماواتالتوبة استعدادا مل
  األبدى. لكوتلى قلبه، عربونا لتمتعه معه بامل، فيملك عملسيحا

 
ه إمكانيات الكرازة، وهى السلطان على شفاء األمراض، حىت تالميذل ملسيحأعطى ا :8ع

ميثل النجاسة. بل وأعطاهم السلطان إلقامة املوتى، وإخراج  الذىالصعب منها مثل الَبَرص 
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ىء، حىت ما يبدو مستحيال، إلنقاذ الشياطني من ضعاف النفوس؛ أى أعطاهم السلطان على كل ش
  أوالده من يد إبليس، وهتيئتهم لقبول البشارة به.

ويشترط عليهم أن تكون خدمتهم جمانية، كمحبة بال مقابل، كما أعطاهم هو كل شىء 
  اآلخرين، فتنجذب القلوب إليهم. أيضاجمانا، لبعطوا هم 

   اخلدام للخدمة الروحية بال مقابل.وهذا مبدأ ما زال ساريا ىف اخلدمة حىت اآلن، وهو تقدمي
  
كانت النقود ىف ذلك الوقت تصنع من هذه املعادن  ا:حناس - فضة  - ذهبا  :10-9ع

  هلا قيمة مالية. الىتالثالث، فاملقصود أى نوع من النقود أو أية أجزاء من هذه املعادن 
طعاما ىف  يعضدهم بقوته، فال حيتاجون أن يأخذوا معهم أمواال، أو ملسيححيث أن ا

حيملوهنا ىف السفر، وال حيتاجون إىل ثياب أو أحذية، وال عصا  الىتمزاودهم، أى األكياس 
هو سندهم، وإن احتاجوا هلذه األمور سيوفرها هلم من خالل الذين  ملسيحيستندون عليها، ألن ا

أن يوفرها  يبشروهنم، ألنه، وإن كانت اخلدمة جمانية، ولكن االحتياجات الضرورية للخادم، ميكن
  اهللا له من خالل عطايا من خيدمهم.

يستعملها، وال يأخذ معه شيئا إضافيا  الىتويقصد هنا أن يكتفى التلميذ حباجاته الضرورية 
  لالحتياط، ألنه إن فُِقَد أى شىء منها سيوفره اهللا له.

  
مع  ، إذا دخلوا أى مكان ليكرزوا فيه، أن يبحثوا عن املتجاوبنيملسيحأوصاهم ا :11ع

كلمة اهللا أو املستعدين لسماع الكلمة، هؤالء هم املستحقون أن ينالوا البشارة، فيتوبوا وُيصلحوا 
حياهتم. وقال هلم أن يظلوا مقيمني ىف هذا البيت املتجاوب، لكى يكملوا إقناع املتجاوبني حىت 

. ومن ناحية إنسانجيذبوهم له، فال ينتقلوا بسرعة من بيت إىل بيت، بل يكملوا إقناع ورعاية كل 
أخرى، ال ينشغلوا بالضيافة ويسعوا وراءها ىف بيوت خمتلفة، ألن غرضهم هو الكرازة، والبيت 

  يقيمون فيه هو جمرد مكان للمبيت، ينطلقوا منه خلدمة النفوس. الذى
 
قدِّموا التحيات واحملبة واالهتمام الكاىف ألهل البيت، فليست  ":"سلِّموا عليه :13-12ع
عمال جافا، بل هى مصحوبة مبشاعر احلب؛ وتظهر هنا أمهية التعبري عن املشاعر جلذب  الكرازة
  الناس.
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أن يبشروا بسالمه لكل القلوب، ويقدموا حمبتهم للكل. فإن جتاوب بعضهم  ملسيحأمرهم ا
، ويستفيدوا من سالمهم املقدم هلم. وإن رفضوا، فال حيزنوا، فسالمهم ملسيحا الصسيتمتعوا خب

  م تعود إليهم، أما الرافضون فيخسرون نعمة اهللا.وحمبته
إذ  –كان نفض الغبار عادة معروفة، ترمز إلخالء املسئولية  ":"انفضوا غبار أرجلكم :14ع

إىل  أيضاوحياَسب الرافضون بالتاىل على رفضهم لكلمة اهللا. كما يرمز  –عمل الرسل ما عليهم 
  ىف األرجل. الذىحىت الغبار  عدم أخذ أى شىء مادى من هؤالء الرافضني، وال

  
  هو يوم الدينونة األخري. ":"يوم الدين :15ع

على أيدى الرسل، سيخسرون فرصتهم ىف الوصول  ملسيحلكن الذين يرفضون بشارة ا
، فَُيلْقون ىف العذاب األبدى، ويكون عذاهبم أصعب من عذاب أهل سدوم ملسيحوفداء ا ملكوتلل

العهد )، ألهنم ىف 24: 19لدرجة أن اهللا أحرق املدينتني (تك  وعمورة املشهورين بشرهم قدميا،
  نفسه. ملسيح، فرفضوا االعهد اجلديدرفضوا كالم رجال اهللا. أما ىف  القدمي

، لمسيحاهتم بأن تعّبر عن حمبتك ملن حولك كل يوم، ولكل من ختدمهم وتريد جذهبم ل   
ورى لفتح القلوب حىت تطيع كالم اهللا، إذ فالتعبري عن احملبة بالكالم والعمل هو التمهيد الضر

  على فمك. الذىيروه فيك فيخضعوا لكالمه 
  

  ):23-16) اضطھاد العالم للتالميذ (ع 3(

وبسطاء  ،فكونـوا حكمـاء كاحليات ،ها أنا أرسـلكم كغنم ىف وسـط ذئـاب" - 16
جمامعهـم  وىف ،ألهنـم سيسلمونكم إىل جمالس ،ولكـن احـذروا مـن الناس - 17. كاحلمام

 ،فمىت أسلموكم - 19. وتساقون أمام والة وملوك من أجلى شهادة هلم ولألمم -18. جيلدونكـم
لستم أنتم  ألنْ - 20. ىف تلك الساعة ما تتكلمون به نَْوطَْعألنكم ُت ،فال هتتموا كيف أو مبا تتكلمون

 ،ب ولدهواأل ،ملوتوسيسلم األخ أخاه إىل ا - 21. بل روح أبيكم الذى يتكلم فيكم ،املتكلمني
ولكن  .وتكونون مبغضني من اجلميع من أجل امسى -22. ويقوم األوالد على والديهم ويقتلوهنم

فإىن  ،فاهربوا إىل األخرى ،ومىت طردوكم ىف هذه املدينة - 23. فهذا خيلص ،الذى يصرب إىل املنتهى
  ."ال تكملون مدن إسرائيل حىت يأتى ابن اإلنسان ،احلق أقول لكم
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إن كان ذئب واحد وسط احلمالن يرعبهم، مع أنه سيفترس بعضهم فقط، فكم  :16ع
يكون مدى الرعب لو وضعنا محالن وسط ذئاب كثرية؟ ولكن، لكيما تتجلى قوة اهللا ىف احلمالن 
الضعيفة، توضع بني الذئاب فتغلبها، وتنزع عنها الطبع الوحشى. وحىت لو افترست الذئاب 

مالن ىف عروق الذئاب فتحوهلا إىل محالن، كما يقول القديس يوحنا احلمالن، ستسرى دماء احل
  ذهىب الفم.

ات عنيفة، فغّيروا كثريا من اضطهادوهذا ما حدث بالفعل أثناء كرازة الرسل الذين احتملوا 
  .ميانالقلوب القاسية، كما جذب الشهداء من كانوا يعذبوهنم إىل اإل

ة احلمام وبراءته، ألنه معروف بعدم إيذائه لغريه. وىف ه أن يتحلّوا ببساطتالميذ ملسيحويدعو ا
نفس الوقت، يتصفوا حبكمة احليات املعروفة باحتراسها الشديد من اخلطر، فنبتعد عن كل شر 

  لنحيا مع اهللا.
 
، فال تلقوا بأنفسكم ىف احترسوا من األشرار الذين تبشروهنم ":"احذروا :18-17ع

  التبشري ذلك، فال ختافوا.أيديهم بال داعٍ، ولكن إن اقتضى 
وهى إما اجملالس الفرعية من شيوخ اليهود املوجودة ىف كل قرية إلصدار األحكام  ":"جمالس

  ).22-21: 5(ص  على املخطئني، أو اجمللس األعلى ىف أورشليم، وهو "السنهدرمي"
والوعظ،  راءة األسفار املقدسةقكانت منتشرة ىف كل بالد اليهودية، ويتم فيها  ":"جمامعهم

  ويوجد فيها ثالث قضاة من الشيوخ حيق هلم احلكم جبلد املذنبني.
كانـوا جيلـدون املذنبني أربعني جـلدة، ولالحتياط، حىت ال خيطئوا، حددها  ":"جيلدونكم

مرة، فتساوى  13جلدة، إذ أن الكرباج مكون من ثالثة فروع، فيتم جلد املذنب  39اليهود بـ 
  جلدة. 39

)، وأغريباس امللك 24ل فيلكس الواىل (أع ـل مثـن حاكموا الرسـالذي :""والة وملوك
  ) اللذان حاكما بولس الرسول.26(أع 

  ).26(أع  ما حاول بولس مع امللك أغريباسكحىت يؤمنوا،  ":"شهادة هلم
أى كل اجلموع الىت تستمع إىل حماكمتهم، كما آمن كثري منهم أثناء حماكمة  ":"لألمم

  هم.الشهداء وتعذيب
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يتحدث املسيح هنا بالتفصيل عن أنواع االضطهادات الىت ستقابل الرسل، أو أوالد اهللا ىف 
كل جيل، فبدال من أن يكرموهم تقديرا لوعظهم، سيقبضون عليهم وحياكموهنم، ويعذبوهنم 

  باجللد، وبأنواع كثرية من العذابات، فيكون هذا دليال على إميان اخلدام وثباهتم ىف املسيح.
يطمئننا املسيح ىف هذه املواجهات أن الروح القدس سيعطينا ما نرد به عليهم  :20-19ع

  وى من كل حكمة بشرية.قفنقنعهم أو نفحمهم، ألن قوة الروح القدس الىت فينا أ
ُيظهر حنان اهللا ورعايته، الذى جيعل روحه القّدوس يسند الرسل واخلدام ىف  ":"روح أبيكم

  كل جيل.
  
ادات، ليس فقط من البعيدين، بل من أقرب الناس مثل األب ستصدر االضطه :21ع

واالبن واألخ، وهـذا أمـر غريب أن التعصب الديىن يلغى احملبة الطبيعية بني أقرب املقربني، 
  ولكن هذا ما حدث وحيدث فعال حىت اآلن.

 
  معظم الناس الذين ال يؤمنون باملسيح. ":"اجلميع :22ع

  باإلميان والكرازة.ألجل متسككم  ى":"من أجل امس
فليس االضطهاد معناه القتل فقط، بل غالبا اإلهانة والتعذيب واحلرمان من احلقوق،  ":"يصرب

   اخلدام واملؤمنني.ربفتحتاج إىل ص
  هناية االضطهاد أو هناية العمر. ":"املنتهى

 قد تصل الضيقة أن جيد اإلنسان كل من حوله يبغضه ويضطهده ألجل املسيح، وسيسمح اهللا
هبذا ليتزكى إمياننا. وبالصرب واالحتمال، ننال خالص نفوسنا، بل مكافأة أبدية ال ُيَعبَُّر عنها، مع 

  االطمئنان ملساندة الروح القدس لنا حىت حنتمل هذه االضطهادات.
 
يوصى املسيح رسله بعدم الدخول ىف مواجهات مع األشرار، إذا كانوا رافضني  :23ع

بالد أخرى، ويكملوا تبشريهم. وليس هذا اهلروب ضعفا، ولكنه انشغال إلميان، بل يهربوا إىل ل
ملسيح بفرح؛ فجميع التالميذ اباستكمال الكرازة، بدليل أهنم ىف النهاية قبلوا االستشهاد من أجل 

  استشهدوا فيما عدا يوحنا الذى احتمل عذابات كثرية َوُنِفَى ومات ىف املنفَى.
ا بشارهتم حىت يأتى وميلك على قلوب الناس بإمياهنم به، أى ويبشرهم املسيح أهنم لن يكملو

  تنتشر الكرازة ىف العامل كله. 
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م إعالنا لنهاية العبادة اليهودية، وانتشار املسيحية باعتبارها 70كذلك خيرب اهليكل عام 
  إسرائيل اجلديد.

اإلساءة لآلخرين طة وعدم امتسك مببادئك ىف احلب الباذل مثل احلمل املستعد للذبح، بالبس   
مثل احلمام، باإلضافة للحكمة ىف تقدمي هذه احملبة ىف الوقت املناسب وبالطريقة املناسبة، حىت 

لكل من تقابله، واثقا أن قوة اهللا الىت فيك، أقوى من العامل وشره،  تستطيع أن ُتظهر املسيح
ميك ويرشدك، فتتقدم حنو فاحملبة تغلب الكراهية، والبساطة تغلب اخلبث، ألن اهللا الذى فيك حي

  كل القلوب القاسية فتلينها وتعيدها هللا.
  

  ):33-24) عدم الخوف (ع 4(
يكفى التلميذ أن يكون  - 25. وال العبد أفضل من سيده ،ليس التلميذ أفضل من املعلم" - 24
 فال - 26؟ فكم باحلرى أهل بيته ،إن كانوا قد لقبوا رب البيت بعلزبول .والعبد كسيده ،كمعلمه
قولوه  ،الذى أقوله لكم ىف الظلمة -27. عرفوال خفى لن ُي ،ستعلنليس مكتوم لن ُي ألنْ ،ختافوهم
وال ختافوا من الذين يقتلون اجلسد  -28. نادوا به على السطوح ،والذى تسمعونه ىف األذن .ىف النور

فس واجلسد بل خافوا باحلرى من الذى يقدر أن يهلك الن ،ولكن النفس ال يقدرون أن يقتلوها
وواحد منهما ال يسقط على األرض بدون  ،سٍلْفَأليس عصفوران يباعان بِ - 29. كليهما ىف جهنم

أنتم أفضل من عصافري  ،فال ختافوا -31. فحىت شعور رؤوسكم مجيعها حمصاة ،وأما أنتم -30. أبيكم
 - 33.  السماواتأعترف أنا أيضا به قدام أىب الذى ىف ،فكل من يعترف ىب قدام الناس -32. كثرية
  ."أنكره أنا أيضا قدام أىب الذى ىف السماوات ،من ينكرىن قدام الناس ،ولكن

 
تالميذ املسيح ليسوا أفضل منه، فإن كان  ":"ليس التلميذ أفضل من املعلم :25-24ع

  املسيح قد تعرض لإلهانات والصلب، فطبيعى أن يشاركوه آالمه باحتمال االضطهادات.
يبدو أن هذه العبارات كانت مشهورة ىف هذا الوقت، واختذها  ":من سيده"وال العبد أفضل 

  املسيح للداللة على قصده، واملقصود بالعبد املؤمنني، والسيد هو املسيح.
: 1مل 2، وهى بالد جماورة لليهود ((أهـل مدينة ىف فلسطني) هو إله العقرونيني ":"بعلزبول

يطرد الذباب عنهم، وقد أمساه  هاب، العتقادهم أنزبوب، أى إله الذب )، وامسه األصلى بعل2
  اليهود بعلزبول احتقارا له.

  الىت هى بيته. أى التالميذ واملؤمنني باملسيح، الذين هم أوالده وأعضاء ىف كنيسته ":"أهل بيته
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يذكّر املسيح تالميذه بأن العامل سيضطهده، وسيقولون عنه أنه رئيس الشياطني، وبالتاىل 
  ألهنم تالميذه، ومحلهم للصليب دليل على تبعيتهم له.سيضطهدوهنم 

 
تعلموها ىف البيت معه، أو  الىت ملسيحوهى كل تعاليم ا ":خفى..."مكتوم :27-26ع

  ى فقط.ليهودعرفها الشعب ا
  يظهر ويصل إىل كل األمم. ":ستعلن"ُي

ه ىف اخلفاء ذتالميمع  ملسيحاألماكن اهلادئـة وفيها نـور خافت، أو ىف جلسات ا ":"الظلمة
  أثناء الليل.
  معناه اإلعالن الواضح والكرازة أمام الكل. ":"النور
  .ملسيحىف جلسات خاصة مع ا تالميذما مسعه ال ":"األذن

  املقصود التعليم والوعظ على املنابر، أو األماكن العالية، ليسمعه اجلميع. ":"السطوح
ن خدمتهم وحمبتهم للرب سـتظهر وُتعلَن أال خيافـوا من اهتـام الناس هلم، أل ملسيحينبههم ا

سـتصل إىل كل األرض، وهبـذا يقدم السبب األول  ملسيحمع الوقت أمـام الكل، وكرازهتم با
لعدم اخلوف من األعداء. وشجعهم على التبشري ىف كل مكان جبرأة وقوة، وما مسعوه منه ىف 

ىف كل مكان، وهكذا تنتشر  جلسات هادئة، فليبشروا به الناس بصوت عالٍ من فوق األسطح
  الكرازة ليؤمن الكل.

 
سببا ثانيا لعدم اخلوف من الناس، وهو أن أقصى ما ميكن أن يصل إليه  ملسيحيقدم ا :28ع

سلطان البشر هو إيذاء اجلسد، أما الروح، فال يستطيعون أن يؤذوها. ولكن من يستحق املخافة 
  كنا خناف اهللا، فلن خناف من الناس.له سلطان على الروح واجلسد؛ فإن  الذىهو اهللا 
 
  أصغر عملة يهودية معروفة. :ُسلْالفَ :31-29ع

يقـدم هنـا السبب الثالث لعـدم اخلـوف من الناس، وهو عناية اهللا بنا، واهتمامه بكل 
املخلوقات. فالعصفور، وهو من أصغر الطيور ومثنه نصف فَلْسٍ، يعتىن اهللا باحتياجاته، وال ميوت 

، نسان، رأس اخلليقـة كلها، بل يهتم بأصغر ما ىف اإلانـنسه. فباألحـرى يهتم اهللا باإلإال بإذن
ليس فقـط معدودا، بل حمصيا عند اهللا، أى أن كل شـعرة هلا رقم عنـده،  الذىوهو شـعره، 

  وال تسقط إال بإذنه.
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فهو مسئول  اتكل على اهللا وانطلق ىف خدمته، مطمئنا أنه حيميك وحيفظك ويدبركل حياتك،   
  يسندك. الذىعنك، والشيطان خياف أن يقترب منك من أجل اهللا 

 
ُيظهر امسى ىف كالمه وتصرفاته، متمسكا بالوصايا، ورافضا  ":"يعترف ىب :33-32ع

  للخطية بالتوبة.
أغطيه برمحىت وأشـفع فيه بدمى وأُدِخله إىل األجمـاد السماوية.  ":"أىب الذى ىف السماوات

  لالبن. الىتهو اآلب، يكون من خالل الرمحة  الذىلعدل اإلهلى، فدخولنا إىل ا
ه ويبشـر بامسه، إميانالسبب الرابع لعـدم اخلـوف هو املكافأة السمائية، فكل من يثبت ىف 

معترفا به أمام العامل، سيعلن رعايته له ىف السماء. أما من يرفضه على األرض ويتباعد عنه، 
  سريفضه اهللا ىف السماء.

  
  ):39- 34حمل الصليب (ع  )5(

. بل سـيفا ،ما جئت أللقى سـالما ،ال تظنـوا أىن جئت أللقى سـالما على األرض" - 34
وأعداء  -36. والكنة ضد محاهتا ،واالبنة ضد أمها ،فإىن جئت ألفـرق اإلنسـان ضد أبيه - 35

بنا أو ابنة أكثر مىن ومن أحب ا ،من أحب أبا أو أما أكثر مىن فال يستحقىن -37. اإلنسان أهل بيته
ومن  ،اَهُعيَِّضمن وجد حياته ُي -39. ومن ال يأخذ صليبه ويتبعىن فال يستحقىن -38. فال يستحقىن

  ."أضاع حياته من أجلى جيدها

 
، ملسيحغري املؤمنني لتابعى ا اضطهادأى الصراع بني اخلري والشر، أو  ":"سيفا :36-34ع

  ات.ضطهادم سالمه الداخلى أثناء االفال يوجد سالم خارجى، ولكن اهللا يهبه
  زوجة االبن. ":"الكنة
حيمله  الذى، أى الصليب ميانىف سبيل التمسك باإل نسانحيتملها اإل الىتاملعاناة  ملسيحيعلن ا
  .ملسيحمن أجل ا

حتدث مشاكل داخل األسرة الواحدة، فيضطهد األب  ميانسيفا، إذ بسبب اإل أيضاوأمساه 
ى العداء من أهل ملسيحية... وهكذا جيد املسيح، وكذلك األم الوثنية ابنتها احملسيابنه ألنه آمن با
  حيتمل كل هذه اآلالم. ملسيحبيته؛ ومن أجل ا
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أعظم من  لمسيحإن كانت العواطف البشرية قوية داخل األسرة الواحدة، فمحبتنا ل :37ع
ينبغى أن نطيع اهللا، وإال فال نستحق  ،ملسيحنا باإمياناملقّربني إلينا مع  إميانأية عاطفة. فإن تعارض 

  أن يكون لنا إهلا، وال مكان لنا معه ىف السماء؛ فينبغى أن يطاع اهللا أكثر من الناس.
، ينبغى أن حيتمل اآلالم ألجله، ويتنازل عن الكثري لمسيحمن يريد أن يكون تابعا ل :38ع

  دليال على حبه له.
 
  مل، ووجد لذته فيها.أى انشغل بشهوات العا ":"وجد حياته :39ع
  أى يبعدها عن اهللا، فال جتد مكانا ىف السماء، بل ىف اهلالك األبدى. ":اَهُعيَِّض"ُي

  بذل حياته ىف أتعاب العبادة واخلدمة. ":"أضاع
  ينال سالما وتعزية وعشرة مع اهللا ىف األرض، مث املكافأة األبدية ىف السماوات. ":"جيدها

راحتنا ولذاتنا اجلسدية ألجله، ومن يتنازل عنها، جيد الراحة بالتنازل عن  ملسيحيطالبنا ا
  ية.األبداحلقيقية فيه، بل ينال الراحة الكاملة ىف 

دليال على حبك له، ومتسك بوصاياه حىت وإن خسرت  ملسيحانظـر ماذا تركت من أجـل ا   
ذات الشريرة أفضل من الل ملسيحيتلـذذ هبا اآلخـرون، فالوجـود مع ا الىتبعض املاديـات 

  أو الكسل والراحة.
 
  ):42- 40) إكرام اآلخرين (ع 6(

فأجر  ،من يقبل نبيا باسم نىب - 41. ومن يقبلىن يقبل الذى أرسلىن ،من يقبلكم يقبلىن" - 40
ومن سقى أحد هؤالء الصغار كأس ماء  - 42. فأجر بار يأخذ ،ومن يقبل بارا باسم بار .نىب يأخذ

  "أقول لكم إنه ال يضيع أجره. فاحلق ،بارد فقط باسم تلميذ
 
على األرض، هو قبول اهللا  ملسيحأى اهللا، فقبول تعاليم ا ":"الذى أرسلىن :41-40ع
  .ليهوديعرفه ا الذى

أى بصفته أنه نىب، وليس بشخصه. فقد يكون الشخص عاديا، ولكن موهبة  ":"باسم نىب
  لقدمي ضعيفا قبل الكهنوت.النبوة ترفع قدره، مثل كرامة الكاهن مهما كان شخصه وقدره ا

  أى بركة اهللا للنىب أو من يكرم النىب. ":"أجر نىب
  مؤمن حييا بالتقوى والروحانية. ":"بار
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ات، يعلن كرامتهم، وأن إكرامهم هو إكرام له ضطهاده أمام االتالميذل ملسيحتشجيعا من ا
  ة إهلية.شخصيا، وقبول كالمهم هو قبول له، وبالتاىل كل من يقبلهم يكافأ مكافأ

 
  ين حيتملون أتعابا كثرية ىف خدمته وتوصيل كلمته للناس.الذاخلدام  ":"الصغار :42ع

  أى أقل شراب منعش، يساعد اخلدام على مواصلة خدمتهم. ":"كأس ماء بارد
  على أنه تلميذ، أو بصفته تابع للمسيح. ":"باسم تلميذ

  أى له مكافأة مسائية. ":"ال يضيع أجره
، فسينال من كأس ماء باردمهية أصغر خدمة ُتقدم خلدام اهللا، حىت لو كانت ُيظهر املسيح أ

يقدمها أجره من اهللا. ألنه إن كان اخلدام أو الكهنة أو األساقفة يقدمون رعاية روحية لشعوهبم، 
فينبغى على الرعية أن ُتظهر حمبتها هللا ىف أشخاصهم، بالعمل على راحتهم، أو تدبري احتياجاهتم، 

عن حمبتهم هللا، الذى، باتضاعه، يقدم نفسه هلم عن طريق هؤالء اخلدام. فإن قّدم أحد كإعالن 
م، باعتباره تلميـذا للمسيح، فاهللا حتما سـيكافئه ىف السماء، بل وىف حياته ادللخاء ـاملكأس 

  على األرض.
شجيع ال تستهن ميحبتك الىت تقدمها هللا ىف إسعاد من حولك، مهما بدت صغرية، ككلمات الت  

  أو مساعدات مادية ومساندات نفسية، فهى غالية الثمن ىف نظر اهللا، وسيكافئك عليها.
إن وجـدت فرصـة للخدمة ال هتملها، واحبـث ماذا تعطـى لكل مـن تقابـله، وخاصة   

  املقّربني إليك.
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  الَحاِدى َعَشرَ  احُ حَ صْ األَ 
  يمانرفض اإل  الحديث عن يوحنا المعمدان

  
  

  

  ):6- 1(ع  للمسيح وحنا يرسل تلميذين) ي1(
. م ويكرز ىف مدهنمانصرف من هناك ليعلّ ،رـوع أمره لتالميذه االثىن عشـوملا أكمل يس -1

أنت هو  :وقال له - 3. من تالميذهأرسل اثنني  ،فلما مسع ىف السجن بأعمال املسيح ،أما يوحنا -2
. اذهبا وأخربا يوحنا مبا تسمعان وتنظران" :وع وقال هلماـاب يسـفأج - 4؟ رـاآلتى أم ننتظر آخ

واملساكني  ،واملوتى يقومون ،يسمعون مُّالصَُّو ،ونَُرهَّطَُي ُصْرُبالَْو ،ميشون ُجْرُعالَْو ،العمى يبصرون -5
   ىَّ."ِف ُرثُْعَيوطوىب ملن ال  - 6. ونَُرشََّبُي

  

بعدما وضح املسيح لتالميذه كيفية الكرازة، قّدم نفسه مثاال عمليا ىف تنفيذ ما أمرهم  :1ع
  به، إذ بدأ يعلّم مبا علّمهم به ىف اجملامع املنتشرة باجلليل.

  اهتم بأن تنفذ ما تعلّمه لآلخرين، ليكون كالمك مؤثرا.      
  

ووضعه ىف السجن. وإذ شعر يوحنا بدنو أجله،  قبض هريودس امللك على يوحنا :3-2ع
أراد أن ُيلصق تالميذه باملسيح، فأرسل اثنني منهم بسؤال له، قائال: هل أنت هو املسيا املنتظر أم 
، ال؟ ومل يكن يوحنا متشككا ىف ذلك، ألنه عرفه، وسجد له وهو ىف بطن أمه، وعندما عّمده

)، أى أنه املسيح الفادى، ولكنه أراد أن 29: 1(يو  "خطية العامل رفعمحل اهللا الذى ي" :شهد أنه
  ُيثَبَِّت إميان هذين التلميذين ىف املسيح، حىت يبشرا باقى رفقائهما تالميذه، ليتبع الكل املسيح.

 
ليس فقـط الفقـراء والضعاف، بل باألحـرى املسـاكني  املساكني":" :5-4ع

  بالـروح، أى املتضعني.
معجزاته الىت رآها هذان التلميذان، وهى متنوعة، وتشمل شفاء كانت إجابة املسيح هى 

 احلياة األمراض مهما كانت صعبة، وحىت لو كانت ترمز للنجاسة مثل الَبَرصِ، أو أفقدت اإلنسان
  باملوت، فهو قادر على ختليص اإلنسان منها. وبالتاىل، يستنتجان من هذا أنه هو املسيح.
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بشر مبسيحك، خاصة عندما يتعذّر الكالم عن املسيح، ألن اجعل تصرفاتك احلسنة قدوة ت   
  األعمال أقوى من الكالم، وال يكفى الكالم بدون عمل.

 
ينبه املسيح التلميذين، حىت ال يعثرا أو يتشككا فيه، ألن بعض تالميذ يوحنا كانوا  :6ع

وهم لإلميان به، )، فيدع26: 3يغارون له، حيث قد ظهر معلم أفضل منه، وتتبعه مجوع كثرية (يو 
  ألنه هو املسيا الذى أعد يوحنا الطريق له.

  

  ):15-7) شھادة السيد ليوحنا (ع 2(

ماذا خرجتم إىل الربية " :ابتدأ يسوع يقول للجموع عن يوحنا ،وبينما ذهب هذان -7
الذين هوذا  ؟إنسانا البسا ثيابا ناعمةأ ،ماذا خرجتم لتنظروا ،لكن - 8؟ قصبة حتركها الريحأ ،لتنظروا

أقول لكم  ،نعم ؟نبياأ ،ماذا خرجتم لتنظروا ،لكن - 9. يلبسون الثياب الناعمة هم ىف بيوت امللوك
ها أنا أرسل أمام وجهك مالكى الذى يهيئ  :عنه َبِتفإن هذا هو الذى كُ - 10. وأفضل من نىب
 .املعمدان مل يقم بني املولودين من النساء أعظم من يوحنا ،احلق أقول لكم -11. طريقك قدامك
 ،ام يوحنا املعمدان إىل اآلنـومن أي - 12. م منهـماوات أعظـكوت السـر ىف ملـولكن األصغ

. ألن مجيع األنبياء والناموس إىل يوحنا تنبأوا - 13. والغاصبون خيتطفونه ،ُبَصْغملكوت السماوات ُي
  ."ان للسمع فليسمعمن له أذن - 15. فهذا هو إيليا املزمع أن يأتى ،وإن أردمت أن تقبلوا - 14

 
أى عود بوص، وكان هذا القصب أو البوص يكثر عند هنر األردن حيث  قصبة":" :7ع

  كان يوحنا يعمد.
بعد انصراف تلميذى يوحنا، حتدث عنه املسيح، غري قاصد التملق، ولكن ليشهد شهادة حق 

بة جوفاء، فهى ليوحنا الذى أعد الطريق له، فقال: هل كان يوحنا قصبة حتركها الريح؟ والقص
ترمز ألفكار العامل الشريرة. فاإلنسان الذى له املنظر  "الريح"تشري لإلنسان الفارغ من نعمة اهللا، و

  الالمع مثل القصبة، وفارغ داخليا من اهللا، يتأثر برياح التجارب واألفكار الشريرة.
الناس للتوبة،  ليس هذا هو يوحنا، بل هو إنسان ممتلئ من اهللا، يعد الطريق للمسيح بدعوة

  وثابت ىف مبادئه مهما كان الشر حميطا به.
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ألن هؤالء املدللني  ...يتساءل املسيح: هل كان لباس يوحنا من الثياب الناعمة؟ كال :8ع
  املتنعمني، جيلسون داخل القصور ىف املدن.

وترمز هذه الثياب للجسد املدلل بالشهوات والراحة، لكن يوحنا كان زاهدا، لباسه خشن 
وطعامه متجرد، ألن انشغال قلبه كان باهللا وخدمته، وحييا متقشفا ىف الربية. لذلك يعلن املسيح 

  عظمة يوحنا وثباته ىف اإلميان، وأن إرسال تلميذيه له كان لربط تالميذه به، وليس ألجل نفسه.
 

 كلهم، ألهنم اشـتهوا أن العهد القدمياملعمدان أعظم من أنبيـاء  اـيوحنكان  :10-9ع
فتنبأ عنه مث عاينه، بل وعّمده، فهو املالك  يوحنا، ومل َيَرْوا، وإمنا تنبأوا عنه فقط. أما ملسيحيروا ا
  ).1: 3(مال  لمسيحهيأ الطريق ل الذى

 
  ، األصغر منه بستة أشهر، هو األعظم منه.ملسيحهو أعظم البشر، ولكن ا يوحنا :11ع

 العهد اجلديدولكن أصغر مؤمن ىف  لقدميالعهد اوهناك رأى آخر أن يوحنا هو أعظم رجال 
  .العهد اجلديدوكل بركات  لكنيسةأعظم منه من جهة متتعه باألسرار املقدسة ىف ا

 
، فعلى قدر نعمة ملكوت السماواتهنا أمهية اجلهاد الروحى لنوال  ملسيحا يبني :12ع

ا. بل تظهر ضرورة املعمدان، يلزم اجلهاد الروحى للتمسك هب يوحناأعدها  الىت العهد اجلديد
نفسه، وال يدلل جسده، ليترك خطاياه، ويتمسك بصلواته وعالقته  نسانالتغّصب، أى جيرب اإل

  اختطاف كل فرصة روحية للتقرب إىل اهللا والتمتع بعشرته. أيضاباهللا، و
 
  .العهد القدميألنه آخر أنبياء  ":"إىل يوحنا :15-13ع

  لقبلتم ما سأقوله اآلن. نإميالو كان لكم  ":"إن أردمت أن تقبلوا
أعد  الذىهو السابق  يوحنا، فإن ملسيحإن كان هدف مجيع األنبياء هو اإلعداد جملىء ا

الطريق له مباشرة، وقد أتى بروح إيليا، فهذا هو حتقيق الوعد مبجىء إيليا، ولكن بطريقة روحية 
ليا جبسده كما صعد )، إذ يأتى إي6- 5: 4وليست جسدية، كما سيحدث ىف هناية األيام (مال 

  جبسده إىل السماء، ليعلن صوت اهللا قبل يوم الدينونة األخري.
: من له أذنان داخليتان ىف القلب ليسمع ويؤمن، فليسمع، ملسيحوألمهية هذه التعاليم، يقول ا

ألن كثريين منهم كانوا متشككني، ومل يؤمنوا أن يوحنا هو اآلتى بروح إيليا إلعداد طريق املسيا 
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م به أنه هو املسيا املنتظر؛ فهو يدعوهم لإلصغاء الشديد إمياهنتظر، ألهنم لو آمنوا هبذا، فمعناه املن
  .ميانوالفهم واإل

لكيما تكون قويا ىف إعـالن احلق والتمسـك بوصايا اهللا، حتتاج للتجرد مثل يوحنا    
ية ىف جهادك املعمدان. فال تدلل نفسك بشهوات كثرية وراحة للجسد، فتصبح لك إرادة قو

  .ملسيحالروحى وعبادتك، مث ىف خدمتك وإعالنك السم ا
  

  ):19-16(ع  يمان) رفض اإل3(

. يشبه أوالدا جالسني ىف األسـواق ينادون إىل أصحاهبم ؟ه هـذا اجليـل"ومبـن أشـّب - 16
 ألنه جـاء يوحنا ال يأكل - 18. حننا لكم فلم تلطمـوا ،ويقولون زمـرنا لكم فلم ترقصـوا - 17

فيقولون هوذا إنسان  ،جـاء ابن اإلنسـان يأكل ويشـرب - 19. فيقولون فيه شيطان ،وال يشرب
  ."واحلكمة تربرت من بنيها ،حمب للعشارين واخلطاة ،أكول وشريب مخر

 
  .ملسيحبا ميانني ورؤساء الكهنة الرافضني اإلفّريسّييقصد الكتبة وال ":"اجليل :17-16ع

  م واستيعاهبم للمعاىن الروحية وكالم اهللا، ومتقلبني ىف آرائهم.أى ضعفاء ىف فهمه ":"أوالدا
  مكان اجتماع األوالد للعب. ":"األسواق
بدعوة يوحنا  ميانني وغريهم، الذين رفضوا اإلفّريسّيمن الكتبة وال ليهودقادة ا ملسيحيشبه ا

رى وينقسمون إىل ، مبجموعة من األوالد يلعبون ىف أسواق القملسيحبا مياناملعمدان، وكذلك اإل
فرقتني، فرقـة منهم ُتَزمُِّر وتعمـل حركات مفرحة مضحكة، والفريق اآلخـر مل يتأثر وَيطَْرْب، 
مث أخـذوا ينوحـون وُيظهرون مظاهر احلزن، فلم يتأثر الفريق الثاىن وينوح ويلطم، أى فشلوا ىف 

  تغيري مالحمهم.
عوته للتوبة بالتوبيخ واحلزن على اخلطية، واملقصود هبذا التشبيه أن يوحنا املعمدان جاءت د

  .أيضاينادى باحلب ويشفى املرضى ليفرح القلوب، فرفضوا  ملسيحفرفضوا التجاوب معه. مث جاء ا
 

  أى زاهد ومتجرد يكتفى بأقل الطعام. ":"ال يأكل وال يشرب :19-18ع
لغريبة، يتعامـل لسـلوكه املنعـزل عن الناس ىف الربية، فظنـوه، حبيـاته ا ":"فيه شيطان

  مع الشياطني.
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، مع أنه يأكل ويشرب مثل ملسيحىف اهتام ا ليهودمبالغة من شـيوخ ا ":"أكول وشريب مخر
  باقى الناس.

كان يوحنـا املعمـدان زاهـدا يعيش ىف الربية، فبدال من أن يتعلموا منه الزهد، اهتموه أنه 
شرب مثلهم، ليسهل عليهم تتميم الوصايا فعاش بني الناس يأكل وي ملسيحا يسوعفيه شيطان. أما 

ىف احلياة العادية، فاهتموه أنه منهمك ىف كثرة األكل وشرب اخلمر، وهذا طبعا غري حقيقى، كما 
جلس  ملسيحاهتموه أنه حمب للعشارين واخلطاة، ألنه مثلهم حيب جمالس األكل والشرب؛ مع أن ا

  عشارْين.مع اخلطاة جلذهبم للتوبة، مثلما جذب مىت وزكا ال
وتابعوه، فهم  ملسيحا تالميذهم مثل األوالد، أى غري ناضجني روحيا. أما  ليهودقادة ا

  الناضجون روحيا.
، فقد ظهر بر احلكمة ىف تابعيها، أى ملسيحالذين آمنوا بدعوة يوحنا وبشارة ا :أبناء احلكمة

تظهر قوة احلكمة وبرها فيمن  احلكمة األزلية، وآمنوا بكالمه؛ أى ملسيحتابعى يوحنا املعمدان، مث ا
  واملؤمنون. تالميذيؤمنون هبا، وهم ال

ال تتسرع ىف احلكم على اآلخرين حىت ال ختطئ، وال تكن مغرضا لئال تتحول فضائل الناس    
إىل خطايا ىف نظـرك، بل على العكس، احبـث عن اهللا ىف فضائل اآلخرين، لتتعلم وتتتلمذ 

  ىف حياتك مع اهللا. على أيديهم، فتحب الكل، وتنمو
  

  ):24- 20(ع  يمان) عقاب رافضى اإل4(
ويل لك " - 21. ألهنـا مل تتب ،نعت فيها أكثر قواتهحينئذ ابتـدأ يوبخ املـدن الىت ُص - 20
لتابتا  ،نعت ىف صور وصيدا القوات املصنوعة فيكماألنه لو ُص ،ويل لك يا بيت صيدا ،يا كورزين

إن صور وصيدا تكون هلما حالة أكثر احتماال يوم  ،لكن أقول لكمو -22. قدميا ىف املسوح والرماد
ستهبطني إىل اهلاوية ألنه لو صنعت ىف  ،وأنت يا كَفَْرَناُحوَم املرتفعة إىل السماء - 23. الدين مما لكما

إن أرض سدوم تكون هلا  ،ولكن أقول لكم -24. لبقيت إىل اليوم ،القوات املصنوعة فيك سدوم
  ."اال يوم الدين مما لكحالة أكثر احتم

 
باملعجـزات، وخبهم  أيضالسـامعيه، ودعاهم  انـميبعد أن شـرح اإل :21-20ع

ىف منطقة اجلليل، ألنه صنع فيها معجزات  الىت، وخاصـة املدن ميانعلى قساوة قلوهبم برفضهم اإل
) َناُحومكَفَْركثرية. فأعـلن أن مصري كورازين (وهى مدينـة ىف اجلليل جبـوار بيت صيدا و
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ى، ألن دـاألب)، سـيكون شـنيعا ىف العذاب رية طربيةـحبوبيت صيـدا (وهى مدينـة على 
، لو كانـت قد ُصنعت انـميتدعـو الناس بسـهولة لإل الىتالتعاليم واملعجـزات الواضحـة، 

لية)، ىف مدينىت صـور وصيـدا القدميتني اللتني كانتا على البحر األبيض املتوسط (ىف لبنان احلا
لتابتـا قدميـا مستخدمتني مظاهـر التذلل، من لبس املالبس اخلشنة كاملسوح، ووضع الرماد 

  على الرأس.
 انـميوهبـذا، ُيظهر مدى قسـاوة قلوب الساكنني ىف كورازين وبيت صيدا، لرفضهم اإل

 .ملسيحبا

 
صيدا،  ىف يوم الدينونة األخري، سيكون عقاب صور وصيدا أقل من كورازين وبيت :22ع

  نفسه هلما. ملسيحعظيم مقدم من ا إميانألن األخريتني رفضتا 
واحلياة  ملسيحى، وأن رافضى البشارة بااألبدومعىن هذه اآلية، أنه توجد درجات ىف العذاب 

  وعاشوا ىف اخلطية مثل الوثنيني. ملسيحين مل يعرفوا االذمعه، سيكون عقاهبم أشد من 
أُعلن له من نعم إهلية، فلهذا يلزم أن حتيا وتطبق ما مسعته ىف على قدر ما  نسانسيحاَسب اإل  

، وال حتكم عليك يوم الصتك، فتكون هذه التعاليم مساندة لك ىف طريق اخلكنيسبيتك و
  الدينونة.

 
صارت مركزا لكرازته ىف اجلليل، فصنع فيها  الىت كَفَْرَناُحوَمعن  ملسيحيتحدث ا :23ع

ن ختلّصها لتجد مكانا ىف السماء، ولكن لألسف تكبَّر أهلها، معجزات كثرية، كان املفروض أ
وشعروا أهنم أفضل ممن حوهلم، كأهنم ىف السماء واملدن األخرى أحقر منهم ىف األرض، ورفضوا 

  به؛ فمصري هذه املدينة هو اهلبوط إىل اجلحيم. مياناإل
ا، لتابت ومل يتم فيها احلكم ، لو ُعِملَ ىف سّدوم قدميكَفَْرَناُحوَمومقدار عمل نعمة اهللا ىف 

  اإلهلى باحلرق.
  

 الىت كَفَْرَناُحوَممث يؤكد أن عذاب سدوم ىف يوم الدينونة، سيكون أقل من عذاب  :24ع
؛ لمسيحمن أجل رفضها ل كَفَْرَناُحوَمرفضته، فاالثنتان ستهلكان، ولكن تزداد قسوة العذاب ل

  ى، سيكون عقابه أكثر.حملسيوالسلوك ا ميانوكذلك كل من يرفض اليوم اإل
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  ):30-25) بركات المتضعين (ع 5(

ألنـك  ،اآلب رب السماء واألرض أمحدك أيها" :أجاب يسوع وقال ،ىف ذلك الوقت - 25
ألن هكذا صارت  ،آلبا انعم أيه -26. وأعلنتها لألطفـال ،أخفيت هذه عن احلكماء والفهماء

وال أحد  ،وليس أحد يعـرف االبن إال اآلب ،من أىب فع إىلّكل شىء قد ُد - 27. املسرة أمامك
 ،يا مجيع املتعبني والثقيلى األمحال تعالوا إىلّ - 28. له ُنلَْعومن أراد االبن أن ُي ،اآلب إال االبن يعـرف

فتجدوا راحة  ،ألىن وديع ومتواضع القلب ،موا مىنوتعلّ ،امحلوا نريى عليكم -29. وأنا أرحيكم
  "ومحلى خفيف. ،نألن نريى هّي -30. لنفوسكم
 
بشرها ورفضته،  الىتأى بعد كالمه عن كربياء البالد  ":"ىف ذلك الوقت :26-25ع

  وينتظرها عقاب شديد.
يبدو أن سؤاال وجهه البعض له عن مصري الدارسني للناموس، املوجودين ىف هذه  ":"أجاب

  البالد، فأجاب بصالة:
  دابريه.، يوجه الشكر هللا من أجل حكمته وتإنسانك ":أمحدك"

  ون احلكماء ىف أعني أنفسهم، واملتكربون بعلمهم.فّريسّيالكتبة وال ":"احلكماء والفهماء
  الضعفاء ىف معرفتهم، ولكنهم متضعني ومطيعني لكالمه. تالميذال :األطفال
  السابقة، بأن نعمة اهللا توهب للمتضعني. جابةتأكيد لإل ":"نعم

  ني.فرح اهللا أن يهب نعمته للمتضع ":"املسرة
ويعلن حقيقة هامة، وهى أن معرفة  ملسيحىف هذا احلديث العظيم بني االبن واآلب، يعترف ا

اهللا توهب للبسطاء املتضعني، وُيحَرم منها احلكماء ىف أعني أنفسهم، أى املتكربون، فاهللا ال يعطى 
  جمده آلخر.

 
ليص البشرية، وليس أى أن االبن نال السلطان الكامل لفداء وخت ":من أىب فع إىلّ"ُد :27ع

معىن ُدفع أنه مل يكن له السلطان مث ناله حينما جتسد، بل هو إعالن لنا كبشر أن االبن له كل 
، العهد اجلديدظهر ىف  الذى، ملسيح، فُيعّرفهم االعهد القدمييعرفون اهللا ىف  ليهودسلطان اآلب، فا

  وهر.بنفسه، أنه اهللا صاحب كل السلطان، ألنه واحد مع اآلب ىف اجل
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م، لن يعرفوا كل جوهر اهللا، ألهنم إمياهنأى كل البشر، مهما كان  ":"ليس أحد يعرف االبن
  حمدودون ومعرفتهم حمدودة، فاهللا اآلب فقط هو القادر أن يعرف االبن، ألنه مساوٍ له ىف اجلوهر.

معرفة اهللا  ، ال ميكنهمالعهد القدميكما أن كل البشر املؤمنني باهللا ىف  ":اآلب "وال أحد يعرف
  له نفس جوهر اآلب. الذىيعرف اآلب، هو االبن  الذىاآلب كمال املعرفة، فالوحيد 

بروحه القّدوس معرفة أكرب  ملسيحهم القديسون الذين ُيَعّرفهم ا ":له ُنلَْع"من أراد االبن أن ُي
  بة اهللا.عن اهللا، ليس كل شىء، ولكن أكثر من غريهم من البشر، وذلك التضاعهم واشتياقهم حمل

ال أحـد يعرف اهللا إال جوهـره نفسه، ألنه أعلى من إدراك البشر. فاالبن يعرف اآلب 
واآلب يعرف االبن، أى اهللا فقط هو الذى يعرف نفسه. ولكن اهللا ىف حمبته، أظهر نفسه لنا من 

تمتعون خالل جتسد االبن، الذى يعرفنا باهللا على قدر اتضاعنا، وهؤالء املتضعون هم املختارون امل
  مبعرفة اهللا.

  
دعـوة جلميع البشـر الذين يشعرون مبتاعبهم، واحتياجهم  ":"تعالوا إىلّ :28ع

  ال يشعرون حباجتهم للمسيح.فللخـالص. أما املنغمسون ىف العامل ويكتفون بشهواته، 
طاياهم، ِمْن ِثقَلِ اخلطية، وتوبيخ الضمري، واملشاكل الناجتة عن خ ":"املتعبني والثقيلى األمحال
  وكل ضغوط احلياة وخماوفها.

مل يِعد البشر مبنع الضيقات، ولكن يعدهم بالراحة أثناءها، إذ حيملها معهم  :"أرحيكم"
  وعنهم، فال يشعروا بثقلها، ويتعزَّْوا ويفرحوا بعشرته.

جتسد املسيح ليحمل عنا أتعابنا وخطايانا على الصليب، فأحضانه مفتوحة لريفع عنا خطايانا 
  ما ينتج عنها، فنجد سالمنا فيه، وهو قادر أن يدبر كل أمور حياتنا.وكل 

 
اخلشبة املوضوعة على رقاب احليوانات الىت جتر اآلالت النري هو  ":"نريى :30-29ع

الزراعية مثل احملراث، فحمل النري معناه إحناء الرقبة، أى االتضاع، واحتمال األمل ألجل املسيح، 
  يح.وهذه هى مسات تابعى املس

  املسيح قدوة لنا ىف كل سلوكه على األرض، وهو املثل األعلى للبشرية. ":موا مىن"تعلّ
  حيتفظ بسالمه وهدوئه الداخلى، وال ينفعل ألى مكسب أو خسارة. ":"وديع

  يضع نفسه حتت الكل، متخليا عن كل جمده. ":"متواضع
  الوداعة والتواضع مها الطريق لنوال اخلالص. ":"راحة لنفوسكم
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يطمئننا الرب أن نريه هّين وخفيف، ألنه حيمله معنا، وإذا محل اثنان محال واحدا، فالثقل 
حيمل معنا، فهو حيمل كل شىء عنا، فال  - بال حدود  - يكون على األقوى. فإذا كان اهللا األقوى 

مل نتعا شرته طوال طريق حياتنا، ونعاين عمله فينا وىف النفوس الىتعنشعر بأى تعب، بل نتمتع ب
  معها وخندمها.

  اتضع حتت أقدام الكل، فتعرف اهللا وتتمتع بعشرته...    
اقبل األمل ألجل اهللا، تراه جبوارك يشجعك، ويفّرح قلبك، ويرفع عنك أى أمل ومعاناة، ألنه 

  يسندك ىف كل شىء.
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  َعَشرَ  الثَّانِى احُ حَ صْ األَ 
  تنقية القلب تصنع الرحمة وتهزم الشياطين

    
  

  ):8- 1) قطف السنابل يوم السبت (ع 1(
وابتدأوا يقطفون  ،فجاع تالميذه ،السبت بني الزروع ذهب يسوع ىف ،ىف ذلك الوقت - 1

يفعلون ما ال حيل فعله ىف  هوذا تالميذك" :قالوا له ،ملا نظـروا ،فالفّريسّيون -2. سنابل ويأكلون
 ،كيف دخل بيت اهللا - 4. أما قرأمت ما فعله داود حني جاع هو والذين معه" :فقال هلم -3." السبت

أَوَْ ما قرأمت ىف التوراة  - 5؟ بل للكهنة فقط ،الذى مل حيل أكله له وال للذين معه ،وأكل خبز التقدمة
إن ههنا  ،ولكن أقول لكم -6؟ بت وهم أبريـاءيدنسـون الس ،ىف اهليكل ،ىف السبت ،أن الكهنـة

. ملا حكمتم على األبرياء ،إىن أريـد رمحة ال ذبيحة ،فلـو علمتم ما هـو - 7. أعظـم مـن اهليكل
  ."فإن ابن اإلنسان هو رب السبت أيضا -8
  

يـوم الرب عند اليهود، حيث أمـر اهللا بتخصيصه للعبادة، ولكن ": السبت" :2-1ع
منعـوا فيه حىت األعمال الضرورية. وجمد يوم األحد فاق جمد يوم السبت، ألن شيوخ اليهـود 

  فيه قام رب اجملد، فيعترب يوم الرب ىف العهد اجلديد.

  أراد املسيح أن ينفرد بتالميذه، فذهب هبم إىل احلقول.": بني الزروع"

يديهم، أا بكان مسموحا للجائعـني أن يقطفـوا بعض السنابل ويفركوهن": يقطفون سنابل"
ويأكلوهنا لسد جوعهم. وُيفَهم من هذا فقر التالميذ وحاجتهم للقوت الضرورى، إذ مل يكن 

  عندهم طعام.

حرموا بعض األعمال ىف السبت، ومنها قطف السنابل. وهذا مل تنص عليه ": ما ال حيل فعله"
 نسانمع احتياجات اإلأضافوها، وهى تتعارض  الىتالشريعة، ولكنه من التفسريات الزائدة اخلاطئة 

  الضرورية.
ه يوم السبت بني الزروع، مواصال تعليمهم. وبعد فترة جاعوا، تالميذميشى مع  ملسيحكان ا

: 23فقطفوا بعض السنابل ليأكلوا، وقد كان هذا مسموحا به ىف الشريعة وال يعترب سرقة (تث 
ىف يوم السبت، لذا اعترضوا  ني اعتربوه عملية حصاد للقمح، والعمل ممنوعفّريسّي). ولكن ال25
  ه من ذلك.تالميذ، ألنه مل مينع ملسيحعلى ا
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إن كان العمل ممنوعا يوم السبت ليتفرغوا لعبادة اهللا، لكن األعمال الضرورية مثل األكل ال 
جلوعهم هو عملية حصاد  تالميذني، إذ اعتربوا سد الفّريسّيُتمَنع، فكان هذا اهتاما باطال من ال

  ُيظهر سوء نيتهم، وضيق تفسريهم ملفهوم الراحة يوم السبت.للقمح، وهذا 
   
  خيمة االجتماع.": بيت اهللا" :4-3ع

رغيفا كانت توضع على مائدة ىف القُْدسِ على اليمني، وال يدخل القدس  12": خبز التقدمة"
  .العهد اجلديدإال الكهنة، فكان يأكله الكهنة فقط، رمزا للنعمة اخلاصة بسر الكهنوت ىف 

ما فعلـه داود يـوم السبت، حني جاع هو والذين معه، إذ دخلوا  ذـتالميلل ملسيحذكر ا
ال حيـل أكله إال للكهنة، ولكن للضـرورة، وحىت ال خيوروا من  الذىوأكلوا من خبز التقدمة، 

  اجلوع، أكلوا منه.
الوصية،  ليتعلموا منه، فيظهر هنا فهم داود لروح ليهودوداود امللك مكّرم جدا، ومرجع ل

وليس حرفيتها، فهو مل يقصد كسر الوصية، ولكن األمر حيتاج إىل فهم روح الوصية، أى املرونة 
  ىف التنفيذ.

  ىف قطف السنابل يوم السبت. تالميذهذا هو الربهان األول على عدم خطأ ال
 
أسفار موسى اخلمسة، واملقصود سفر العدد بالتحديد، حيث يذكر تقدمي ": التوراة" :5ع

  ذبائح يوم السبت.ال

  أى يكسرون الراحة املفروضة ىف هذا اليوم.": يدنسون السبت"

  ألهنم يطيعون الناموس بتقدمي اخلدمات املطلوبة ىف الشريعة.": وهم أبرياء"
يقـوم هبا الكهنة يوم السبت ىف اهليكل،  الىتبرهانا ثانيا، وهو األعمـال  يحـملسأعـطى ا

  هى أعمال اخلدمة املتصلة بعبادة اهللا، أى تقدمي الذبائح.فهم ال يقصدون كسر السبت، بل 
فاملقصود االمتناع عن األعمال العادية، واملكاسب املادية، والتفرغ للعمل الروحى، واالكتفاء 

  الضرورية. نسانفقط باحتياجات اإل
 
، رب ملسيحاالنشغال باهليكل يبيح أى عمل أو خدمة حيتاجها، فأمامنا ا كان إن :6ع

سيقدم نفسه ذبيحة على  الذىى يرمز إليه، فهو ليهودهو أعظم منه، بل إن اهليكل ا الذىكل، اهلي
بعض السـنابل ليسـدوا جوعهم، ويظلوا منشغلني بسماع  تالميذمذبح الصليب. ولذا، أكل ال

  تعاليمه وخدمته، وهذا أمسى غرض.
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  رياء من أى خطأ.الفقراء احملتاجني لسد جوعهم، فهم أب تالميذال": األبرياء" :7ع
)، أنـه يريـد رمحـة ال ذبيحة، 6: 6كلمـات اهللا ىف هوشـع النىب ( يحـملسأظهـر ا

أى أن املقصود أن عمل الرمحة أهم من االلتزام احلرىف بالذبيحة، مع خلو القلب من احملبة، واهتام 
  اآلخرين وإدانتهم.

لوا؟! إهنا قسوة قلب من ، واحتياجهم الضرورى أن يأكتالميذفكيف مل يشعروا جبوع ال
  ني.فّريسّيوشر ال تالميذني، وهكذا ظهر بر الفّريسّيال

 
له وحده أن يسمح مبا يرى،  الذىأى واضـع قانون السبت، و": رب السبت" :8ع

  بقيامته فيه. الربويضيف ما يلزم االهتمام به، فأضاف تقديس يوم األحد، وصار هو يوم 
منها تقديس يوم السبت، فهو بالطبع ال يريد كسر  لىتاأنه واضع الشريعة،  ملسيحيؤكد ا

ىف  تالميذالوصية، ولكن ينبغى فهم روحها وتطبيقها تطبيقا حسنا. وهذا برهان ثالث للدفاع عن ال
  قطفهم السنابل، إذ أن معهم رب السبت القادر أن يسمح مبا يراه.

، وكن رحيما باخلطاة ال حتـكم حسـب الظاهـر وتدين اآلخرين، بل التمس العذر هلم   
  كما يتراءف اهللا عليك ويرمحك.

  
  ):13-9) إبراء ذى اليد اليابسة (ع 2(

هل " :فسألوه قائلني ،وإذا إنسان يده يابسة -10. مث انصرف من هناك وجاء إىل جممعهم -9
أى إنسان منكم يكون له خروف " :فقال هلم -11. لكى يشتكوا عليه ؟"حيل اإلبراء ىف السبوت

كم هو أفضل من  ،فاإلنسان -12؟ أفما ميسكه ويقيمه ،فإن سقط هذا ىف السبت ىف حفرة ،واحد
فعادت  ،فمدها ."مد يدك: "مث قال لإلنسان -13." حيل فعل اخلري ىف السبوت ،إذًا ؟اخلروف

  .صحيحة كاألخرى
 

  يقدموا شكوى ىف جمالسهم احمللية، أنه خمالف.": يشتكوا عليه" :10-9ع
كعادته ليعلّم هناك، وكان مجيع  ليهود احلقول، ذهب إىل أحد جمامع ابعد أن اجتاز ىف

  .ملسيحاملرضى يتبعونه ليشفيهم؛ وقد أتى رجل يده مشلولة، يتمىن أن يشفيه ا
الشفاء، فبادروا بسؤاله، ليس عن استفهام،  ملسيحون أن الرجل سيطلب من افّريسّيالحظ ال

ربين أن الشفاء هو أحد األعمال العاملية، فهو عمل بل خببث: هل حيل اإلبراء يوم السبت؟ معت



  َمتَّى يلُ جِ نْ إِ 

)122 ( 

للمحتاجني؛ وهذا ُيظهر سوء نيتهم  ملسيحطبيب يعاجل املرضى، وليس معجزة ورمحة يقدمها ا
  وتفسريهم اخلاطئ.

  
على سؤاهلم بسؤال آخر، وهو: إن كان ألحد خروف وسقط  ملسيحا أجاب :13-11ع

رجه من احلفرة حىت ال ميوت؟ فهذا عمل غري مسموح يوم السبت، أال يسرع إلنقاذه وخيىف حفرة 
املريض أهم من  نسانبه، ولكن ُيستثَنى كعمل رمحة إلنقاذ اخلروف، فكم باألحرى يكون اإل

، بسلطانه اإلهلى، ذا اليد ملسيحاخلروف؟ وبالتاىل، حيل اإلبراء كعمل رمحة ىف يوم السبت. مث أمر ا
  ، فُشِفَيْت ىف احلال.انإمياليابسة أن ميدها، فأطاع األخري ب

أمر فقط ومل يلمسه، والرجل مد يده، ومد اليد غري ممنوع ىف السبت.  ملسيحويالحظ أن ا
  فهكذا أبرأه، ومل خيالف حىت تعاليمهم الضيقة اخلاظئة، فلم جيدوا أية علة عليه.
أن ، وإذ حاول ملسيحكم هى عظيمة طاعة هذا املريض، فرغم أن يده مشلولة، آمن بكالم ا

  ميدها حتركت معه، فَُشِفَى ىف احلال.
وإرشادات أب اعترافك، واثقا  لكنيسةليتك تطيع وصايا اهللا مهما بدت صعبة، وتقبل تعاليم ا   

من قوة اهللا املسانِدة لك، فال جتد مستحيال أمامك، ألن الشيطان يومهك بضعفك وعجزك عن 
أكد أن الطاعة خترجك من سلطانه التخلّص من اخلطية واكتساب الفضائل، فال تصدقه، وت

  وهتبك كل الربكات.
  
  ):21- 14(ع  لمسيح) وداعة ا3(

وانصرف من  ،فعلم يسوع - 15. تشاوروا عليه لكى يهلكوه ،فلما خرج الفّريسّيون - 14
لكى يتم ما قيل  - 17. وأوصاهم أن ال يظهروه - 16. فشفاهم مجيعا ،وتبعته مجوع كثرية ،هناك

أضع روحى عليه  ،به نفسى ْترَّحبيىب الذى ُس ،هوذا فتاى الذى اخترته - 18: لبإشعياء النىب القائ
قصبة  -20. وال يسمع أحد ىف الشوارع صوته ،وال يصيح ،ال خياصم -19. فيخرب األمم باحلق

وعلى امسه يكون  - 21. حىت ُيخرج احلق إىل النُّصرة ،وفتيلة ُمدّخنة ال يطفئ ،مرضوضة ال َيقِْصْف
 ."رجاء األمم

  
  هذه أول حماولة لقتله.": لكى يهلكوه" :16-14ع
  ).21واألمم، كما يظهر ىف (ع ليهودمن ا": مجوع كثرية"
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ه وللمرضى، اغتاظوا جدا وحاولوا قتله، تالميذورمحته ل ملسيحني أمام بر افّريسّيإذ ظهر شر ال
تبشري وشفاء فلم يقاومهم مستخدما قوة الهوته، بل هرب من وجههم، النشغاله باستكمال ال

احملتاجني، وحىت يعلمنا عدم مقاومة الشر بالشر، بل اهلروب منه، فأوصى اجلموع أن خيفوه 
  وسطهم، ليستمر ىف تعليمه وعمل اخلري لكل احملتاجني، وألنه كان متضعا ال يطلب جمدا أرضيا.

  

من املسيا املنتظر أن  ليهودبشكل ضعيف، عكس ما توقعه ا ملسيحأظهر ذلك ا :17ع
مل  ليهودكون قويا، يقيم هلم مملكة وحيررهم من سلطان الرومان. وهذا طبعا تفسري خاطئ من اي

 الذىيقصده اهللا، بل املهم أن حيررهم من اخلطية، وميلك على قلوهبم، وليس امللك األرضى 
ُتظهر وداعته، وعدم  الىت) 4- 1: 42يزعمونه, ولذا، أورد القديس مىت نبوءة إشعياء عن املسيح (

  مقاومته الشر بالشر.
  
هو وحده املختار من اهللا والقادر على فداء البشرية، فال  ملسيحا": الذى اخترته" :18ع

  أن يقوم هبذا العمل. إنسانيستطيع مالك أو 
ته ىف األردن، فهو موضوع معموديكما أعلن اآلب ذلك من السماء عند ": به نفسى ْترَُّس"

  نا.خالصسرور اآلب آلنه يتمم 
ىف االبن، كما ظهر ىف شكل محامة عند  لروح القدسإعالن أن ا": روحى عليه أضع"
  ته، ولكنه متحد به منذ األزل ألنه روحه، فهو إعالن لنا كبشر لنؤمن أنه هو اهللا.معمودي
  مقدم للعامل كله. الصإثبات واضح أن اخلمم": األ"

هو  الذىروح االبن يتحدث اآلب عن االبن بأنه يضع روحه عليه، وهو ىف نفس الوقت 
املعلن احلق للبشرية  ملسيحيظهر ىف جتسد ا الذى. وهكذا يعلن الثالوث القّدوس لروح القدسا

  بوداعة وحب، إذ يقول: فتاى وحبيىب. 
  ، تكون حبيب اهللا وُيَسرُّ بك.لكنيسةوصرت عضوا ىف جسده، أى ا ملسيحإذا احتدت با   

  

شر الناس بشر آخر، فال خياصم األشرار، وال الوديع أال يقابل  ملسيحمن صفات ا :19ع
  يغضب بصياح يعثر اآلخرين ىف الشوارع، ألنه هادئ ىف داخله بوداعة حقيقية.
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مهما بدا ضعيفا أو ميئوسا منه، مثل  إنسانىف االهتمام بكل  ملسيحتظهر حمبة ا :20ع
ومل يعد إال دخانا يتصاعد اختفت منها النار  الىتُضربت وكادت أن تنكسر، أو الفتيلة  الىتالقصبة 

  منها.
الضعيف جدا حىت يتقوى وميتلئ به، وينتصر على خطاياه وضعفاته،  نسانفهو يسند اإل

  ويصري له مكان ىف السماء.
إنه يسند القصبة ويشعل الفتيلة ويهتم هبا، حىت يكمل عمله بإظهار احلق ىف كل القلوب، 

  فتنتصر على اخلطية وتتحرر منها.
  
يرفضون األمم البتعادهم عن  ليهودحلب يعطى رجاء للعامل كله. فإن كان اهبذا ا :21ع
هم مهما كان ضعفهم، حىت يتركوا عبادة األوثان ويرجعوا خالصيبشرهم ويطلب  ملسيحاهللا، فا

  إليه.
إنه رجاء عظيم مقدم لك، مهما كانت خطاياك مسيطرة عليك، أو مشاكلك تبدو بال حل،    
  ر أن خيلّصك من أتعابك. ثق به، وقم ابدأ من جديد معه.حيبك، وهو قاد ملسيحفا

  
  ):30-22) الغلبة على الشيطان (ع 4(

حىت إن األعمى األخـرس تكلم  ،ر إليه جمنـون أعمى وأخـرس فشفاهحِضحينئذ أُ - 22
فلما  ،أما الفّريسّيون -24؟" ألعل هذا هو ابن داود" :فبهت كل اجلموع وقالوا - 23. وأبصـر
فعلم يسوع أفكارهم وقال  - 25." هذا ال خيرج الشياطني إال ببعلزبول رئيس الشياطني" :وامسعوا قال

فإن  -26. وكل مدينة أو بيت منقسم على ذاته ال يثبت ،كل مملكة منقسمة على ذاهتا خترب" :هلم
وإن كنت أنا  - 27؟ فكيف تثبت مملكته .فقد انقسم على ذاته ،كان الشيطان خيرج الشيطان

ولكن إن كنت  - 28. لذلك هم يكونون قضاتكم ؟خرجونفابناؤكم مبن ُي ،ل أخرج الشياطنيببعلزبو
أم كيف يستطيع أحد أن يدخل  -29. فقد أقبل عليكم ملكوت اهللا ،أنا بروح اهللا أخرج الشياطني

 ،من ليس معى فهو علّى - 30. وحينئذ ينهب بيته ؟إن مل يربط القوى أوال ،بيت القوى وينهب أمتعته
  ."ن ال جيمع معى فهو يفّرقوم

 
 لمسيح، فأفقده عقله وبصره وكالمه. وقدمـوه لانـإنسىف  الشيطاندخل  :22ع

  ، فعاد عاقال يبصر ويتكلم.الشيطانفشـفاه، أى أخرج منه 
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إن اخلطية تفقدك تفكريك السليم، فال ترى اهللا وال تتكلم بوصاياه. فأسرع للتوبة، حىت    
  .يحملسيتك ىف اإنسانتستعيد 
  تعجب واندهش جدا.": تهب":24-23ع

  من نسل داود. ملسيحكما وعد اهللا أن يأتى ا"ابن داود": 
بعالقته به نوع من التحقري  ملسيحواهتام ا )،25- 24: 10(راجع تفسري ص  "بعلزبول":
  وليست من اهللا. نيطاالشيله، وأن قوته من 
ون، فألجل كربيائهم فّريسّير ابن داود. أما القوة املعجزة، قالوا إنه املسيا املنتظ ليهودملا نظر ا

، وهبذا يفقدون ليهودمزامحا هلم، إذ أصبح قائدا روحيا ل ملسيحوحمبتهم للمراكز العاملية، وجدوا ا
 نيطارئيس الشي، أنه، باتفاق خاص بينه وبني ملسيحمكانتهم، فأسرعوا يقاومون املعجزة باهتام ا

بالسحر،  ملسيحصحيحا، أى اهتموا ا نسان، ويعود اإلخيرج الشيطانبعلزبول، قد جعل هذا 
  والتعامل مع الشياطني، ليبعدوا الناس عن تبعيته واالنبهار بسلطانه اإلهلى.

  
هذا ُيظهر الهوته وعلمه بالغيب، وما ىف داخل الناس "علم يسوع أفكارهم":  :26-25ع

  دون أن يسمعهم.
، بل يثبتوا ليهوداهتامهم، حىت ال يتشكك ا ني حجة منطقية على بطالنفّريسّيلل ملسيحقدم ا

م به وتبعيته، وهى أن االنقسام إذا حدث ىف أية مملكة خترب، إذ يقاوم كل حزب اآلخر. إمياهنىف 
، فإنه يعىن أن رئيس الشياطني يعتق تابعيه من البشر، وهذا ضد الشيطانفإذا حدث ذلك ىف مملكة 

ضد نفسه، وإال  الشيطانعن اهللا. فال ميكن أن يعمل  خطته، ألنه يريد اإلساءة للبشر وإبعادهم
هو بقوة اهللا، وليس باتفاق مع  الشيطانخترب مملكته، وهذا غري منطقى. وبالتاىل، فإخراج هذا 

  رئيس الشياطني.
  

ية الذين أخرجوا ليهوده، أى أبناء األمة اتالميذمث قدم حجة منطقية ثانية، وهى  :27ع
الشياطني والسحر ، وعدم خربهتم ىف التعامل مع تالميذبساطة ال ليهودالشياطني. واملعروف عند ا
ال  ليهودني أنه باطل، كما أن افّريسّيللشياطني، حيكم على اهتام ال تالميذوالعرافة. إذن، إخراج ال

)، وإن كان هذا 14: 19يعترضون على من منهم خيرج الشياطني، مثل أبناء َسكَاَوا السبعة (أع 
ويتهمونه بالسحر، إال ألهنم  ملسيحليست قدرة حقيقية. فلماذا يعترضون على اجمرد ادعاء و

  حيسدونه، وحياولون التشكيك ىف قدرته اإلهلية؟
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  بقوة روح اهللا، وليس بالسحر، وهذا معناه أنه هو املسيا املنتظر. الشيطانلقد خرج  :28ع
قلـوب، فلماذا تقاومونه ليملك عـلى ال يحـملسأى أتـى ا": قد أقبل عليكم ملكوت اهللا"

  بأفكاركم الشريرة؟
  

وقدم املسيح دليال ثالثا على إخراجه الشيطان بسلطان الهوته، وهو أنه ال ميكن  :29ع
شخص قوى إال إذا استطعنا أن نقيده أوال. وبالتاىل، ال ميكن إخراج  كاتلتمماالستيالء على 

أن نقيدهم، فنأمرهم باخلروج. أى أن  شيطان من إنسان، إال إذا كان لنا سلطان على الشياطني
  املسيح أقوى من الشياطني، وبالتاىل يستطيع أن يأمرهم باخلروج من البشر.

  
حيث أن الشيطان ليس صاحلا وال تابعا للمسيح، وال جيمع البشر لإلميان به، فهذا  :30ع

ليضلهم ويفقدهم  دليل على أنه عدو للمسيح، حياول تفريق الناس وإبعادهم عنه، ويدخل ىف الناس
عقلهم وبصريهتم. واملسيح، بسلطان الهوته، يبعد أعداءه الشياطني عن البشر الضعفاء، فقد أتى 
ليخلّص البشرية من سلطان إبليس الذى يتحكم فيهم بسبب ضعفهم وخطاياهم. وباهتام الفّريسّيني 

  وأعداء املسيح. له، حياولون تفريق الناس وإبعادهم عنه، وهبذا يكونوا تابعني للشياطني
ويقدم هبذا احلجة املنطقية الرابعة على أنه ضد الشياطني وليس معهم، ليوبخ الفّريسّيني حىت 
  يتوبوا عن عداوهتم له، ألهنم، بشّرهم، يصريون تابعني للشياطني الذين حياولون إبعاد البشر عن اهللا.

م تعثرهم وتبعدهم عنه، افحص كالمك وتصرفاتك: هل هلا فائدة ىف جذب اآلخرين هللا، أ   
  لتعرف هل أنت تابع للمسيح أم للشيطان؟

  
  ):37- 31) الكالم الشرير (ع 5(

وأما التجديف على الروح فلن يغفر  ،كل خطية وجتديف يغفر للناس ،لذلك أقول لكم" - 31
 ،لهغفر وأما من قال على الروح القدس فلن ُي ،غفر لهومن قال كلمة على ابن اإلنسان ُي - 32. للناس

أو اجعلوا الشجرة ردّية  ،اجعلوا الشجرة جيدة ومثرها جيدا -33. ال ىف هذا العامل وال ىف اآلتى
كيف تقدرون أن تتكلموا  ،يا أوالد األفاعى -34. عرف الشجرةألن ِمن الثمر ُت ،ومثرها ردّيا

الكنز الصاحل  من ،اإلنسان الصاحل - 35. فإنه من فضلة القلب يتكلم الفم ؟بالصاحلات وأنتم أشرار
ولكن أقول  - 36. خرج الشرورواإلنسان الشرير من الكنز الشرير ُي ،خرج الصاحلاتىف القلب ُي
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ألنك بكالمك  - 37. سوف يعطون عنها حسابا يوم الدين ،إن كل كلمة بطالة يتكلم هبا الناس ،لكم
 ."وبكالمك تدان ،تتربر

وهو أنه خيرج الشياطني باتفاق مع أظهر املسيح خطورة اهتام الفّريسّيني له،  :32-31ع
  الشيطان، وليس بالروح القدس.

ان باملسيح، لن ُيغفَر هلم إىل األبد، ـالروح القدس، وعدم اإلميعمل رارهم على رفض ـفإص
  أى يأخذهم للعذاب األبدى. فهو ينبههم للتوبة، وعدم التمادى ىف أفكارهم الشريرة.

، ُيغفَر له، أما من جيدف على الروح القدس، فمن أخطأ بكلمة على املسيح االبن وتاب
  ويرفض عمله ىف حياته، باإلصرار على عدم التوبة، فمصريه اهلالك األبدى.

  
يوبخ املسيح رياء الفّريسّيني، الذين يتظاهرون بالتدّين، وقلوهبم ممتلئة شرا  :35-33ع

ة تعطى مثرا ردّيا، ويطالبهم وكربياء، فيقول هلم أن الشجرة اجليدة تعطى مثرا جيدا، وهكذا الردّي
باالبتعاد عن الرياء، فيوافق كالمهم وأعماهلم مشاعر قلوهبم، وتتنقى أفكارهم، أى يصري الداخل 
نقيا وكذلك اخلارج، وإن كان هناك شر ىف القلب، يظهر ىف الكالم أو األعمال، فيساعدهم ذلك 

  على التوبة ورفض اخلطية.
رمحة هى أعمال جيدة تثبت بّره وصالحه، أما الفّريسّيون، فأعمال املسيح اململوءة خريا و

  فكالمهم الشرير عن املسيح وكربيائهم، يثبت أهنم أشرار؛ فثمارهم الردّية تعلن شر قلوهبم.
ويوخبهم أن رياءهم هذا يشبه الثعابني ىف حتايلها ونعومتها اخلارجية، ولكنها ممتلئة مسا 

  ووحشية وافتراسا لآلخرين.
  عوهم لتنقية قلوهبم مما اكتنزوه داخلها من شرور، تظهر ىف كالمهم واهتاماهتم.وهبذا يد

  
أى غري نافعة، واملقصود هنا باألكثر، الكالم الشرير الذى "كلمة بطالة":  :37-36ع

  نسىء به لآلخرين.
ري النافع، حيث أننا سنحاَسب ـرير أو غـل، أى الشـورة الكالم الباطـُيظهر املسيح خط

ا ـا. فكالمنـار لغرينـع أو ضـري نافـال نستهني ونتكلم كالما غـوم الدينونة، فـي عليه ىف
الصاحل يربرنا ىف يوم الدينونة، وعلى العكس، كالمنا الشرير الذى ُيظهر أن قلوبنا شريرة، سيؤدى 

  بنا إىل اهلالك.
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و بال فائدة؟ دقق ىف كالمك اليوم: هل هو نافع لك أو لآلخرين، أم يضرك أو يضرهم، أو ه   
  واطلب معونة اهللا، فيعطيك حكمة بروحه القّدوس.

  ):45- 38رة التوبة (ع ِ) ضرو6(

نريـد أن نرى منك  ،يا معلم" :حينئذ أجـاب قـوم من الكتبـة والفّريسّيني قائـلني - 38
وال تعطى له آية إال آية يونان  ،جيـل شـرير وفاسق يطلب آية" :فأجـاب وقـال هلم - 39." آية
هكذا يكون ابن اإلنسان ىف  ،ألنه كما كان يونان ىف بطن احلوت ثالثة أيام وثالث ليال -40. نىبال

 ،رجال نِيَنَوى سيقومون ىف الدين مع هذا اجليل ويدينونه -41. قلب األرض ثالثة أيام وثالث ليال
 الدين مع هذا ملكة التيمن ستقوم ىف - 42. وهوذا أعظم من يونان ههنا ،ألهنم تابوا مبناداة يونان

. وهوذا أعظم من سليمان ههنا ،ألهنا أتت من أقاصى األرض لتسمع حكمة سليمان ،اجليل وتدينه
. يطلب راحة وال جيد ،جيتاز ىف أماكن ليس فيها ماء ،إذا خـرج الروح النجس من اإلنسـان - 43
مث يذهب  - 45. افيأتى وجيده فارغا مكنوسا مزين ،مث يقول أرجع إىل بيىت الذى خرجت منه - 44

فتصري أواخر ذلك اإلنسان أشر من  ،فتدخل وتسكن هناك ،ويأخذ معه سبعة أرواح أخر أشر منه
  ."هكذا يكون أيضا هلذا اجليل الشرير ؛أوائله

  
قاهلا الكتبة والفّريسّيون، إما هتكما أو متلقا للمسيح، حىت يعمل هلم "يا معلم":  :38ع

  معجزة جديدة.
سيح، لكن ما زال الكتبة والفّريسّيون غري مؤمنني، فطلبوا منه معجزة رغم كثرة معجزات امل

  ليؤمنوا به، وهذا معناه أهنم غارقون ىف الشكوك الىت تعطل اإلميان.
  
يقصد األمة اليهودية الىت معظمها بعيد عن اهللا بشرورهم، رغم "جيل":  :40-39ع

  مظهرهم أهنم شعبه.
هللا، وابتعادها عنه هو زنا روحى، فالفسق هو نوع األمـة اليهوديـة هى عروس ا"فاسق": 

  من الزنا.
اجلزء من اليوم عند اليهود ُيحَسب يوما، ففى موت املسيح جزء من يوم اجلمعة، "ثالثة أيام": 

  والسبت كله، وجزء من يوم األحد.
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بت ـاملقصـود الظلمـة الىت حدثـت عنـد موتـه على الصليب وليلة الس"ثالث لياىل": 
  األحد. وليلة

  قرب املسيح."قلب األرض": 
وبخ املسيح شرور قلوهبم ومتاديهم ىف الكربياء والشكوك، وقال هلم أهنم ليسوا حمتاجني أن 
يروا معجزة جديدة من معجزاته، بل حمتاجني للتوبة، مثل معجزة توبة يونان النىب، الذى تاب قى 

فرجع إىل اهللا، وحينئذ لفظه احلوت،  بطن احلوت بعد أن ظل فيه ثالثة أيام، ومات عن العامل،
وعاد حيا. كما سيموت املسيح عن خطايا العامل كله، ولكن بقوة الهوته، سيقوم من األموات. 
فهم حمتاجـون أن ميوتـوا عن خطاياهم بالتوبة، ليؤمنـوا به ويقوموا من شرهم، ويبدأوا احلياة 

  اجلديدة معه.
  
األشورية، وهى مدينة على هنر دجلة بالعراق، قرب  عاصمة اإلمرباطورية"نِيَنَوى":  :41ع

مترا، وقد  28ميال، وارتفاع أسوارها  48مدينة املوصل احلالية، وكانت عظيمة جدا وحميطها 
  خربت ىف القرن السادس قبل امليالد.

عندما نادى يونان بني أهل نِيَنَوى بقوة، بعد أن تاب، كان كالمه مؤثرا فيهم فتابوا. واآلن، 
م اليهود كالم أقوى من كالم يونان، ومعجزات عظيمة، ولكنهم يرفضون اإلميان. لذلك، فتوبة أما

  أهل نِيَنَوى ستدين عدم إميان الرافضني للمسيح ىف يوم الدينونة العظيم.
  
  ميل عن أورشليم. 1000أى من بعد حواىل "أقاصى األرض":  :42ع

مكان بعيد، عندما مسعت عن حكمة  إن كانت ملكة التيمن وسبأ، أى اليمن، قد أتت من
يدين أيضا اليهود الرافضني للمسيح بكالمه وحكمته  اسليمان، وآمنت بقوة روح اهللا فيه، فإمياهن

  الكاملة الظاهرة أمامهم.
  

  مييل للسكن ىف القفار، حيث ال يوجد ماء. الشيطانفيها ماء":  سيل" :44-43ع
  ى ىف إبعاد الناس عن اهللا.أى يطلب عمل شر، ألن راحته ه"يطلب راحة": 

، وبقوة اهللا خرج منه، جيول باحثا عن شخص آخر يسكن فيه. إنسانىف  شيطانإذ دخل 
سكن فيه مدة، فيجد قلبه  الذىوإذ ال جيد له حياة ألجل صالح الناس، يعود لريى صديقه القدمي 
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فيه. فرغم ختلّصه من يعيش  الذىفارغا من كل صالح، مكنوسا من كل بر، بل مهّيأً ومزينا بالشر 
  ، مل يتب عن خطاياه، وحييا مع اهللا ىف الصالح.الشيطان
  

مهّيأً لسكناه أكثر من ذى قبل، يأخذ معه سبعة أرواح  نسانجيد هذا اإل عندما :45ع
  (شياطني) ويسكنون فيه، ليقودوه ىف شرور أكثر، فيزداد بؤسه، وتكون هنايته اهلالك.

 ارتبطوا بعبادة األوثان، وبعد عودهتم تركوها، ولكنهم مل ، أثناء السىبليهودهكذا أيضا ا
وبّشرهم رفضوه، وزادوا على  ملسيحأتى إليهم ا عندمايرتبطوا باهللا قلبيا، وظلت قلوهبم فارغة. و

خطاياهم خطايا الرياء والكربياء، فهم هبذا يهيئون أنفسهم لعمل الشياطني فيهم أكثر من ذى قبل، 
  ذاهبم أشد.فيصري هالكهم أصعب وع

خيلّصك اهللا من خطية، أو يبعد حرهبا عنك وتستريح قليال منها، أسرع لالرتباط  عندما     
واألسرار املقدسة، وداوم على الصالة والقراءة، حىت ميتلئ قلبك مبحبة اهللا، وتصري  لكنيسةبا

  .الشيطانحمصنا ضد أى حرب جديدة من 
  

  ):50- 46(ع  لمسيح) أقرباء ا7(

. طالبني أن يكلموه ،إذا أمه وإخوته قد وقفـوا خارجـا ،ا هـو يكلم اجلمـوعوفيمـ - 46
 ،فأجاب - 48." طالبني أن يكلموك ،هوذا أمك وإخوتك واقفـون خارجا" :فقال له واحـد - 47

ها أمى " :مث مد يده حنو تالميذه وقال -49ى؟" من هى أمى ومن هم إخوت" :وقال للقائل له
  ى."هو أخى وأخىت وأم ،مشيئة أىب الذى ىف السماوات ألن من يصنع - 50ى.وإخوت

  
يعلم وسط اجلموع، جاءت أمه العذراء مرمي وأوالد أختها  ملسيحفيما كان ا :47-46ع

  .ملسيحمرمي زوجة ِكلُوَبا، أى أوالد خالة ا
 ى، ُيعتَبر أوالد اخلالة إخوة. وقد جاءوا يبحثون عنه، ليتمتعوا باجللوس معهليهودوىف العرف ا

والتحدث إليه. ومن كثرة الزحام حوله، مل يستطيعوا الدخول، فأخربوه أن خارج البيت أمه 
  وإخوته يطلبونه.
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هذه الفرصة ليعلّم اجلموع معىن األمومة واألخوة الروحية، ومل ينكر  ملسيحانتهز ا :48ع
وهو أن يكون  أمهية األمومة واألخوة اجلسدية، ولكن أراد أن يوجه نظر اجلموع إىل معىن جديد،

  أمهات وإخوة كثريون بالروح. نسانلإل
  
أن األمومة واألخوة الروحية له، هى فيمن حيفظ وصاياه ويفعل  ملسيحأظهر ا :50-49ع

  ه التابعون له.تالميذمشيئته؛ واملثال لذلك 
فاألمومة تعىن البذل والتضحية، واألخوة تعىن الشركة والترابط. فمن يفعل مشيئة اهللا، البد 

يتنازل عن رغباته الشخصية، ويسعى لالرتباط باهللا وبالعامل كله ىف حمبته، فتصري له األمومة  أن
  وكل العامل. لكنيسةواألخوة الروحية هللا، وإلخوته ىف ا

لك، ودعوته إياك أخا لشرف عظيم، يعطيك دالة ىف الصالة، وثقة ىف معونته  ملسيحإن تقدير ا   
  رجع إليه.مهما سقطت ىف اخلطية، لتتوب وت

روحيا، وكذلك تشعر أن كل  لمسيحومن ناحية أخرى، حتفظ نفسك طاهرا ألنك أخ ل  
  إخوة لك، فتحبهم وتكرمهم بكل اهتمام. لكنيسةاملؤمنني معك ىف ا
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  َعَشرَ  الثَّالِثُ  احُ حَ صْ األَ 
  الكرازة فى وطنه  لمسيحأمثال ا

    
  

  ):9-1) مثل الزارع (ع 1(
 ،فاجتمع إليه مجوع كثرية -2. خرج يسوع من البيت وجلس عند البحر ،ىف ذلك اليوم -1

 :فكلمهم كثريا بأمثال قائال - 3. واجلمع كله وقف على الشاطئ ،حىت إنه دخل السفينة وجلس
فجاءت الطيور  ،سـقط بعض على الطريق ،وفيما هو يزرع - 4. هوذا الزارع قد خـرج ليزرع"

فنبت حاال إذ مل يكن  ،حيث مل تكن له تربة كثرية ،وسقط آخر على األماكن الُْمْحجِرِِة - 5. وأكلته
وسقط آخر  -7. وإذ مل يكن له أصل جف ،ملا أشرقت الشمس احترق ،ولكن -6. له عمق أرض

فأعطى مثرا بعض مئة وآخر  ،وسقط آخر على األرض اجليدة - 8. فطلع الشوك وخنقه ،شوكعلى ال
  ."من له أذنان للسمع فليسمع - 9. ستني وآخر ثالثني

 
  هو حبر اجلليل. ر":"عند البح :2-1ع

كعادهتم ليتمتعوا بتعاليمه احمليية، وإذ زاد عددهم، وكان قريبا من  ملسيحا تبعت اجلموع
 بينماخل إحدى السفن وابتعد هبا قليال عن الرب، فصارت منربا له يتحدث منه، شاطئ البحر، د

  جلست اجلموع على الشاطئ لتستمع إليه.
واتضـاعه! إنه يعلّم فوق اجلبـل، أو عـلى الشاطئ، أو يقف  يحـملسبسـاطة اكم هى 

يوصل إليهم ىف سفينة يعتربها منربا لتعاليمه. فأهم شىء عنده هو أن يكسب حمبة اجلموع، و
  تعاليمه الروحية.

خرج منها إىل العامل  الىت لكنيسةكان مقيما فيه، وهو يرمز ل الذى البيتلقد خرج من 
وهى ترمز إىل النفس  سفينة يرمز إىل العامل، ولكنه وقف ىف الذى البحر ليفتقد شعبه، ودخل إىل

ين هم الذخالل أوالده املؤمنني  يسكن فيها، وُيظهر ذاته منها لآلخرين، كما يفعل من الىتالبشرية 
  نور للعامل.

 
  .لكتاب املقدسُيفهم أنه أعطى أمثلة كثرية، ذُكر بعضها ىف ا ":"كلمهم كثريا :3ع
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  وهى توضيح للحقيقة الروحية بقصة عملية واقعية، لتقريب املعىن إىل ذهن السامع. ":"أمثال
  هو اهللا. ":"الزارع

متثل أنواع البشر،  الىتيعطيها لألراضى املختلفة،  لىتا استعمل الزارع البذور، وهى كلمته
  كل واحد خيتلف عن اآلخر ىف تقّبله لكالمه.

إن الزارع قد خرج ليزرع، فاهللا عمله هو اخلري، يلقى كلمته إىل الكل لعلها تثمر. وكذلك 
  ري.أوالد اهللا، عملهم هو صنع اخلري مع الكل، بغض النظر عن مدى جتاوب اآلخرين مع هذا اخل

 
مير جبوار احلقول، وهو مرتفع عنها  الذىأول نوع من األراضى هو الطريق الزراعى  :4ع

  وصلب وغري معد للزراعة، ويداس دائما بأقدام املارة.
إنه يشري للنفس البشرية املتكربة والغري معدة باحلرث لقبول كلمة اهللا، أى فحص النفس 

  والتوبة.
ض كالم اهللا، ويداس من الكل، أى تدخل إليه كل وهو صلب، فيشري لصالبة القلب ورف

أُلقَيت إليه كلمة اهللا، فرح  عندما، فلكنيسةشهوات العامل، فهو بال أسوار حتميه، أى غري حمصن با
  هبا سريعا ولكن مل يتقبلها القلب، بل سريعا ما اْنقَضَّت عليها طيور السماء وأكلت البذور.

رق الكلمة، ألن القلب يتأثر مؤقتا، وسرعان ما يفقد هذا تس الىتوالطيور تشري إىل الشياطني 
  التأثر، ألجل كربيائه وعدم توبته عن شهواته املختلفة.

 
من األراضى هو األرض احملجرة، ولكن هلا طبقة سطحية رقيقة من  النوع الثاىن :6-5ع

  فيها.التربة، فمنظرها كأهنا أرض زراعية جيدة، وحقيقتها أهنا حجارة ترفض كل زراعة 
وهى تشري إىل قساوة القلب كاحلجر، وإىل عبادة األوثان احلجرية، أى عبادة أموال ومراكز 

، فمع أن له تربة سطحية تنمو فيها البذور قليال، نسانهى مبثابة أصنام يتعلق هبا اإل الىتهذا العامل، 
شمس جتف هذه حتاول اجلذور أن متتد، ال تستطيع بسبب احلجارة، وحينما تشرق ال عندمالكن 

  النباتات الصغرية ومتوت.
  هلا مظهر التربة اجليدة وحقيقتها حجرية.  الىتللنفوس املرائية،  أيضاوهى ترمز 

تأتى عليها  اـعندمتقبـل الكلمة لفترة وجـيزة، و الىتوترمـز للقلـوب املتعلقة بالعامل، 
قلوب قاسية أنانية ال حتب  التجارب، مثل أشعة الشمس، جتف سريعا ومتوت كلمة اهللا فيها، فهى

  اهللا من الداخل.
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أى  أشواكا، النوع الثالث من األراضى هو تربة جيدة صاحلة للزراعة، ولكنها ممتلئة :7ع
  اهتمامات القلب بالعامل وشهواته.

ُتلْقَى إليها كلمة اهللا تنمو، ولكن منو األشواك واحلشائش الغريبة أقوى منها، فيزاحم  عندماف
رض فال جتد غذاء، وتغطيها األشواك واحلشائش من فوق، فال تصل إليها أشعة جذورها ىف األ

  الشمس، فتخنقها ومتوت.
وهى تشري إىل خطورة االحتفاظ بشهوات اخلطية ىف القلب، ألهنا تعطل عمل كلمة اهللا، فال 

ؤثر ىف . والعالج طبعا هو التوبة ونزع أشواك اخلطية، فتستطيع الكلمة أن تنسانيستفيد منها اإل
  هذه النفوس.

 
النوع الرابع من األراضى هو األرض اجليدة الصاحلة للزراعة، فإن أُلِْقَيْت إليها كلمة  :8ع

اهللا، تنمو وتأتى بثمار. وختتلف كمية الثمر حبسب خصوبة األرض وجتاوهبا مع الكلمة، فكلهم 
  مة اهللا.، ولكن جنم ميتاز عن جنم بكيفية استفادته وتطبيقه لكللكوتأبناء امل

 
أمهية استماع كلمته باألذنني، أى األذن اخلارجية، واألذن الداخلية وهى  ملسيحأكد ا :9ع

  القلب، لفهم وتطبيق الكلمة.
 الذىاهللا يقدم حمبته ونعمته لكل الناس، ولكن املهم أن تتجاوب معها، فال ترفض كالم اهللا   

وإرشادات أب اعترافك، أو على ألسنة  لكنيسةأو تعاليم ا لكتاب املقدسيرسله لك سواء ىف ا
  احمليطني بك.

اقبل الكلمة لك وليس لتعليم اآلخرين، وحاول تطبيقها ىف حياتك، وثق أن كل جهاد ىف تنفيذ   
  كلمة اهللا غالٍ جدا عنده ويساندك لتكميله، ويكافئك عليه.

  

  ):17- 10) أھمية األمثال (ع 2(

ألنه قد أُْعِطَى " :فأجاب وقال هلم - 11؟" لمهم بأمثالملاذا تك" :فتقدم التالميذ وقالوا له - 10
 ،فإن من له سيعطى ويزاد -12. وأما ألولئك فلم يعط ،لكم أن تعرفوا أسرار ملكوت السماوات

ألهنم مبصرين  ،من أجـل هذا أكلمهم بأمثـال - 13. فالذى عنده سـيؤخذ منه ،وأما من ليس له
 :ة إشـعياء القائلةفقد متت فيهم نبـّو -14. فهمـونوسـامعني ال يسمعون وال ي ،ال يبصـرون

 ،ألن قلب هذا الشعب قد غلظ -15. ومبصرين تبصرون وال تنظرون ،تسمعون مسعا وال تفهمون
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 ،ويفهموا بقلوهبم ،ويسمعوا بآذاهنم ،وغمضوا عيوهنم لئال يبصروا بعيوهنم ،وآذاهنم قد ثقل مساعها
فإىن احلق  -17. وآلذانكم ألهنا تسمع ،يونكم ألهنا تبصرولكن طوىب لع - 16. فأشفيهم ،ويرجعوا
أن يسمعوا ما أنتم ، واْشَتَهْوا أن َيَرْوا ما أنتم ترون ومل َيَرْوا ،إن أنبياء وأبرارا كثريين ،أقول لكم

  ."تسمعون ومل يسمعوا

 
  ليسألوه. ملسيحبعد انصراف اجلموع، بقى عدد قليل تقدموا حنو ا ":"تقدم :12-10ع
، كما يظهر من ملسيحهم االثنـا عشـر وجمموعة أخـرى قليلة من امللتصقني با ":الميذ"الت

  )، وهم مثل السبعني رسوال واملرميات.10: 4(مر 
  نعمة خاصة ُتعطَى للمهتمني مبعرفة اهللا. ":"أُْعِطَى لكم

، ساىنناإل العقل فوق اهللا فمعرفة ميلك اهللا على القلب، كيف أى ":"أسرار ملكوت السماوات
  ولكن اهللا بنعمته يعطى فهما للمستعدين أن يقبلوه.

  الغري مهتمني بكالم اهللا، النشغاهلم باملاديات، فمعرفتهم دائما سطحية. ":"أولئك
اجلموع بأمثال قريبة من حياهتم، ليفهموا فكرهتا وتؤثر فيهم، ألهنم بقساوة  ملسيحكلم ا

  من حياهتم قد يقبلوهنا، فيخضعون لكلمة اهللا. الىت قلوهبم سريفضون الكالم املباشر، ولكن األمثال
، فّسر هلم األمثال بكالم روحى مباشر، فمن له ملسيح، فألجل استعدادهم لطاعة اتالميذأما ال

استعداد روحى ُيعطَى معرفة باهللا أكثر وأكثر. أما من ليس له استعداد ويظل يرفض، فحىت املثل ال 
  ه، سيفقده بكربيائه وتعلقه بالعامل املادى.عند الذىلقليل يفهمه وسريفضه، والفهم الروحى ا

 
رغم رؤيتهم للمسيح ومساعهم  ":وسامعني ال يسمعون ،"مبصرين ال يبصرون :15-13ع

تعاليمه، ال يدركون أعماق الكالم ليطّبقوه ىف حياهتم، بل يكتفون باملعرفة السطحية. وأكثر من 
  روحية، ألجل تعلقهم بشهواهتم املادية وكربيائهم.هذا، أهنم قد يرفضون الكالم ومعانيه ال

أى ارتبـط بالشـهوات األرضية، ومل يعد رقيقا قابـال للتأثر  ":"قلب هذا الشعب قد غلظ
  بكالم اهللا.

أى صاروا عاجزين عن فهم كالم اهللا، ألن الشهوات قد َصمَّْت آذاهنم، وال  ":"ثقل مساعها
  يريدون أن يسمعوا إال ما يرضيهم.

  أى أقبل توبتهم، وأصلح حياهتم فتصري روحانية. ":أشفيهم"
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مع أن هذه اجلموع هلا عيون خارجية ، وآذان متيز احلروف، إال أن قلوهبم ترفض اهللا، فقد 
انتظروا حبسب النبوات املسيا املنتظر، وعندما جتسد املسيح وجاء إليهم، رفضوه لقساوة قلوهبم 

ى والكرامة، ففقدوا الفهم الروحى، كما تنبأ عنهم نبيهم العظيم وكربيائهم، وتعلقهم باملُلك األرض
  ).10: 6إشعياء (

 
ميدح املسيح تالميذه ألجل فهمهم لكالمه، ومتتعهم برؤيته، وإمياهنم أنه هو  :17-16ع

 أنبياء وأتقياء كثريون ىف العهد القدمي هاملسيا املنتظر، بل يعلن هلم أن ما نالوه من شرف رؤيته متنا
يروه، بل نالوا فقط شرف التنبؤ عنه، وانتظروا الوعد بإمتامه ونفوسهم مربوطة ىف اجلحيم،  ومل

  حىت يأتى ويتمم الفداء عنهم وخيلّصهم.
هذا ما تعاينه يا أخى اليوم ىف الكنيسة، بل تناله جسدا ودما حقيقيا، وتتمتع بسماع كلمة اهللا    

ىف العهد القدمي أن يعاينوه، فتمتع به، لتحيا به ىف الكتاب املقدس، الذى اشتهى كل رجال اهللا 
  وفيه، واحرص على حضور القداسات من بدايتها، ونوال بركة االعتراف والتناول دائما.

  

  ):23- 18) تفسير مثل الزارع (ع 3(
فيأتى الشرير  ،كل من يسمع كلمة امللكوت وال يفهم - 19. فامسعوا أنتم مثل الزارع" - 18

 ،واملزروع على األماكن احملجرة - 20. هـذا هـو املزروع على الطريق ؛ىف قلبهرع وخيطف ما قد ُز
 ،ىل حنيإبل هو  ،ولكن ليس له أصـل ىف ذاته - 21. وحاال يقبلها بفـرح ،هو الذى يسمع الكلمة

هو الذى  ،واملزروع بني الشوك - 22. فحاال يعثر ،فإذا حدث ضيق أو اضطهاد من أجل الكلمة
وأما املزروع على  - 23. فيصري بال مثر ،ى خينقان الكلمةَنهذا العامل وغرور الِغ مَُّهَو ،يسمع الكلمة
فيصنع بعض مئة وآخر ستني  ،وهو الذى يأتى بثمر ،فهو الذى يسمع الكلمة ويفهم ،األرض اجليدة
  ."وآخر ثالثني

  
)، وإليك تفسري بعض الكلمات املذكورة لزيادة 9- 1(ع  مت شرحه عند تفسري املثل

  لتوضيح:ا
 
كلمـة اهللا الىت إن فهمتهـا وطبقتهـا، يصبح قلبك معدا  ":"كلمة امللكوت :19-18ع

  ملُلك اهللا عليه.
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  يرفض أن يفهم كالم اهللا، النشغاله باملاديات. ":"ال يفهم
  الشيطان. ":"الشرير
 ـيئاش قجدا، كانفعال عاطفى ويزول سـريعا، وال يطب اره مؤقتـأى يكون تأث ":"خيطف

  مسعه ىف حياته. مما
 

  التأثر السريع بكالم اهللا، والنية لتطبيقه والبدء ىف ذلك. ":"حاال يقبلها :20ع
 

مل جياهد ىف طريق اهللا لتنفيذ كالمه مدة طويلة، أى أن تأثره  ":"ليس له أصل ىف ذاته :21ع
  عاطفى سطحى، والقلب ضعيف نتيجة حياته املنشغلة بالعامل.

  كل حتاول منعه من االستمرار ىف تنفيذ الوصية.أى مشا ":"ضيق أو اضطهاد
  أى يترك وصايا اهللا، ويعود حلياته املرتبطة بالعامل. ":"يعثر

 
  القلق واالنشغال بتحصيل املاديات والشهوات املختلفة. ":هذا العامل مُّ"َه :22ع

  ن غريه.الكربياء نتيجة ما يقتنيه اإلنسان من ماديات، فيشعر أنه أفضل م ":ىَن"غرور الِغ
  أى ليس هناك مكان ىف القلب حملبة اهللا، ألنه انشغل بالشهوات الردّية. ":"خينقان الكلمة

  أى ال تظهر فضائل ىف حياته. ":"بال مثر
 

أى الىت مت حرثها مث تسميدها ورّيها ، مبعىن فحص اإلنسان نفسه والتوبة،  ":"اجليدة :23ع
  مة من أسرار وممارسات روحية.وكذلك اجلهاد الروحى ىف استخدام وسائط النع

  أى يهتم بالتطبيق العملى وليس املعرفة النظرية فقط. ":الكلمة ويفهم "يسمع
درجات ىف التجاوب واجلهاد الروحى فتنتج  ":مئة وآخر ستني وآخر ثالثني ..."يأتى بثمر

  ىف القداسة.عنها فضائل، بل تزداد نعمة اهللا للمتجاوبني اجملاهدين، فيظهر هذا التمايز بينهم 
  
و) مثل 4(   ):30-24(ع  الحقل انزَّ

يشبه ملكـوت السماوات إنسـانا زرع زرعا جيـدا ىف " :قائال ،م هلم مثال آخـرقَّد - 24
فلما طلع  -26. وانا ىف وسط احلنطة ومضىجاء عدوه وزرع َز ،وفيما الناس نيام -25. حقله

 ،يا سيد :فجاء عبيد رب البيت وقالوا له -27. وان أيضـاحينئذ ظهـر الزَّ ،النبـات وصنع مثـرا
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 .إنسـان عدو فعل هذا :فقال هلم -28؟ وانفمن أين له َز ،أليس زرعـا جيـدا زرعت ىف حقلك
. أنتم جتمعونهو وانلئال تقلعوا احلنطة مع الزَّ ،ال :فقال -29؟ أتريد أن نذهب وجنمعه :فقال له العبيد

وان أقول للحصادين امجعوا أوال الزَّ ،وىف وقت احلصاد ،صاددعومها ينميان كالمها معا إىل احل - 30
  ."وأما احلنطة فامجعوها إىل خمزىن ،قحَرواحزموه حزما لُي

 
أى ُملك املسيح اآلتى من السماء، ليملك على قلوب  ":"ملكوت السماوات :24ع
  أوالده.

ه إىل األبد ىف هو اهللا، الذى خلق مجيع البشر على صورته ومثاله، ليحيوا مع :اإلنسان
  ملكوته، ويثمروا أعماال صاحلة.

 
نوم املسئولني عن الزراعة، أى الكهنة واخلدام، ومعناها عدم السهر الروحى  ":"نيام :25ع

  والعناية بالشعب.
هو الشيطان، وهو ليس عدوا للكرامني أو احلنطة، بل هللا وكل أوالده. استغل فرصة  :العدو

قل، وبذر بذور الزوان، وهى تشري إىل اهلرطقات الىت يدسها نوم الكرامني املسئولني عن احل
أصحاب البدع ىف قلوب بعض الناس، فيبعدوهم عن اهللا. أو ترمز إىل خطايا وشهوات تنجس 

  الناس، فيصريوا أشرارا ال يعطون الثمار الصاحلة الىت كان اهللا ينتظرها منهم.
  ش تضر النبات األصلى، أى القمح.بذور مشاهبة لبذور احلنطة، ولكنها حشائ ":وانا"َز

  القمح. ":"احلنطة
  ىف اخلفاء، وكأنه مل يفعل شيئا، مع أنه سبب الشر املوجود ىف العامل. ":"مضى

أخى احلبيب... كم هو ضرورى لكل منا أن يكون منتبها روحيا، حىت ال يقبل أفكارا شريرة    
إىل زوان  نهم، حىت ال يتحولوأو شهوات تبعده عن اهللا، وإن كان خادما يهتم مبن خيدم

  عن اهللا. نويبعدو
 

عندما منت البذور، ظهرت نباتات الزوان، أى احلشائش الغريبة، خمتلفة عن  :26ع
احلنطة... فمن مثارهم تعرفوهنم؛ فالقمح أعطى سنابل، أما الزوان ففى بدايته متشابه كنبات صغري 
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لقمح املعروفة... فأوالد اهللا أعماهلم صاحلة، مع القمح، ولكـن ملا كرب، مل تظهـر عليه سـنابل ا
  واألشرار أعماهلم شريرة.

هم اخلدام الروحيون، سواء األساقفة أو الكهنة أو كل من  ":"عبيد رب البيت :28-27ع
خيدم ىف الكنيسة، وقد الحظوا أن هناك أشرار ىف العامل بعيدين عن اهللا، الختالف مثارهم عن 

ندهشوا جدا هلذا التغّير، فقد كانوا يتوقعون مثارا صاحلة من كل النباتات، سنابل القمح احملبوبة، وا
  ألن كل زراعة اهللا جيدة.

 أى الشيطان، العدو، بب وجود الزوان، أعلمهم رب البيت أنـتفسروا عن سـوعندما اس
ا وضع بذورا ىف احلقل، أى وضع شرا ىف قلوب بعض البشر، فابتعدوا عن اهللا ومل يعطوو فعل هذا،

  مثارا صاحلة.
فسألوه: هل ينزعوا نباتات الزوان من بني احلنطـة، أى حيكموا باهلالك على األشرار الذين 

  ىف العامل؟
 

رفض اهللا نزع الزوان، لئال يضروا بنبات القمح األصلى، باإلضافة إىل أن إهالك  :29ع
، ألهنم يرون ىف إهلهم احلب األشرار ُيفقدهم الفرصة الكافية للتوبة، وقد خييف أو يزعج أوالد اهللا

واحلنان. فإن أهلك األشرار كلهم، يرتعبون ويعجزون عن التوبة واجلهاد بسبب اخلوف الشديد. 
عدو املسيحية  - شاول  – فبطرس الناكر تاب وصار كارزا، ومىت العشار صار تلميذا، وبولس

الزوان، لعلـه بالتوبة يتحـول لذا مل ينزع اهللا  اللدود، صار خادما هلا، فشّرفته بلقب "الرسول".
  إىل حنطة.

إذن األشـرار نوعان: نوع ُمِصرٌّ على شـّره وهذا سيهلك، والنوع اآلخر سيتوب وخيلُص. 
فال ننزع الزوان لئال ننزع احلنطة معه، أى أوالد اهللا الذين سقطوا ىف اخلطية وصار شكلهم 

  أى يصريوا حنطة جيدة.مثارا صاحلة،  نكالزوان، ولكنهم سيتوبون ويعودوا يعطو
  انتهز فرصة احلياة لتتوب وُتلقى عنك بذور الزوان، فيصري لك مثار صاحلة وحياة نقية مع اهللا.   
 

أمر اهللا أن تأخذ كل النباتات فرصة كاملة للنمو، ِلُيْمَتَحَن األبرار برفضهم شرور  :30ع
  يتوبوا ويرجعوا إىل اهللا.األشرار احمليطني هبم، ولعل األشرار يستنريون بنور األبرار و

ولكن، إن أصر األشرار على شرهم، فبعد املوت يالقون مصريا فظيعا، وهو العذاب األبدى 
الذى ُيلقون فيه كحزم (مجاعات). فكما اجتمعوا ىف الشهوات الرديئة ىف العامل، يستمرون معا ىف 
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لينعم كل واحد بعشرة اهللا، كل األبدى. أما األبرار فُيجمعون إىل خمزن اهللا، أى ملكوته،  العذاب
  حسب تعبه ومثاره.

  ):33-31) َمثاَلَ حبة الخردل والخميرة (ع 5(
يشبه ملكوت السماوات حبة خردل أخذها إنسان وزرعها ىف " :قَّدم هلم مثال آخر قائال - 31

 وتصري شجرة حىت أن طيور ،فهى أكرب البقول ،ولكن مىت منت ،وهى أصغر مجيع البزور - 32. حقله
أخذهتا  ،يشبه ملكوت السماوات مخرية :قال هلم مثال آخر - 33 .ى ىف أغصاهناوَّأالسماء تأتى وتت

  ."حىت اختمر اجلميع ،كيال دقيقأامرأة وخبأهتا ىف ثالثة 
  
هى أصغر احلبوب، ولكن بدفنها ىف األرض، حتاط بالظلمة  :حبة اخلردل :32-31ع

يعمل فيها الروح القدس فينميها، وتصري شجرة والتراب، وحتتمل هذا. ورغم ضعفها الظاهر، 
عظيمة أكرب من أشجار باقى البقول زميالهتا. ومن كربها، تستطيع الطيور أن جتد فيها مكانا 

  ألعشاشها.
وترمز حبة اخلردل للمسيحى أو املسيح الذى حيتمـل اآلالم واملوت، فتصري له حياة عظيمة 

، ترتفع أفكار اإلنسان وتصري مسائية مثل الطيور الساحبة ىف السماء. وباحتمال األمل ومحل الصليب
  ىف السماء.

بدأت كجماعة صغرية داخل  الىت ةـلكنيسوترمـز حبة اخلـردل لبشـارة اإلجنيـل، وا
ية، وخالل سنوات انتشرت ىف العامل كله، واحتوت نفوس كثرية آمنت وصارت تسبح اهللا ليهودا

  مثل الطيور.
  ُيمتحن ىف الضيقات، فينمو ويصري شجرة عظيمة. الذى ميانإن حبة اخلردل مثل اإل

  
، فبتجسده حييا ىف وسطنا، ملسيحختبئ اخلمرية، أى ا الىت لكنيسةترمز ل :املرأة :33ع
  .ميانهو البشرية إىل مؤمنني نشطني روحيا، يؤثرون ىف غريهم وجيذبوهنم لإل الذى الدقيقفيحول 

أخذ طبيعتنا البشرية، ارتفع بنا  عندما ملسيحجلسد، أى اتشري للروح والنفس وا ":كيالأ"ثالثة 
  إىل طبيعة روحية بفدائه وعمل روحه القّدوس فينا.

، وهكذا مبوته ودفنه، جدد الطبيعة البشرية ملسيحين صلبوا االذ ليهودوقد ترمز املرأة إىل ا
  لتحيا معه.

ىف العامل، أى الدقيق،  ةلكنيسوضع اخلمرية أو ا الذىكما ميكن أن ترمز املرأة إىل اهللا 
  ، وانتشرت ىف املسكونة كلها هبدوء وحمبة.ميانفجذبت النفوس لإل
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احتفظ بكلمة اهللا داخلك، وطبقها ىف حياتك لتعمل فيك وتغري أفكارك وسلوكك، وداوم    
على التأمل فيها ليستمر جتديد حياتك. وحينئذ ستؤثر فيمن حولك دون أن تشعر، وجتذهبم 

  .للحياة مع اهللا
  ):35- 34) التعليم باألمثال (ع 6(

لكى يتم  - 35. وبدون مثل مل يكن يكلمهم ،هـذا كله كلم به يسـوع اجلموع بأمثال - 34
  ."وأنطق مبكتومات منذ تأسيس العامل ،فتح بأمثال فمىأس :ما قيل بالنىب القائل

 
عد ذلك، فكانت كلها بأمثال. أما قبل هذا أو ب ملسيحىف هذا الوقت، كانت تعاليم ا :34ع

  تعاليمه مباشرة، أى أنه استخدم كل طرق التعليم.
 

  أى الرائى، وهو آساف. ":"النىب :35ع
أن يفهمها  نسانكان صعبا على اإل الىت، ونساناإل الصتدابري اهللا الروحية خل ":"مكتومات

ه منذ أسس العامل ىف قلب الىت، وهى حمبته للبشرية والعهد اجلديدىف  ملسيحمن أجل خطاياه، فيعلنها ا
  .نسانوخلق اإل

العارفني بالكتب املقدسة؛ وقد قال اهللا  ليهودتعّود مىت أن يؤكد كالمه بنبوات، ألنه خياطب ا
  ) "أفتح مبثل فمى، أذيع ألغازا منذ الِْقَدمِ". 2: 78هذا ىف (مز 

هتتم بأن حمبة اهللا لك كبرية جدا منذ األزل، ويريد أن يعلنها لك إن كنت تفتح قلبك و   
، لكنيسة، واالرتباط بالكتاب املقدستسمعه. وتستطيع ذلك من خالل سعيك حنوه بقراءة ا

  ومساع العظات الروحية، واهتمامك أن تتعلم من الكل وخاصة اآلباء واإلخوة الروحيني.
  

  ):43- 36) تفسير مثل ِزَ◌وان الحقل (ع 7(

فسر لنا مثل " :ليه تالميذه قائلنيفتقدم إ ،وجاء إىل البيت ،حينئذ صرف يسوع اجلموع - 36
 ،واحلقل هو العامل - 38. الزارع الزرع اجليد هو ابن اإلنسان" :فأجاب وقال هلم -37." وان احلقلَز

 ،الذى زرعه هو إبليس والعدو - 39. وان هو بنو الشريروالزَّ ،والزرع اجليد هو بنو امللكوت
هكذا  ،ق بالنارحَروان وُيجمع الزَّفكما ُي - 40. ةواحلصادون هم املالئك ،واحلصاد هو انقضاء العامل
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فيجمعون من ملكوته مجيع املعاثر  ،يرسل ابن اإلنسان مالئكته - 41. يكون ىف انقضاء هذا العامل
حينئذ  -43. هناك يكون البكاء وصرير األسنان ،تون النارأويطرحوهنم ىف  -42. وفاعلى اإلمث

  ."من له أذنان للسمع فليسمع ؛يضىء األبرار كالشمس ىف ملكوت أبيهم

  غالبا بيت ِسمعان بطرس. ":"البيت
  االثنا عشر مع امللتصقني به. ":"تالميذه
  خلقه اهللا ليملك عليه، ولكن األشرار رفضوا ملكه. الذىأى العامل  ":"ملكوته

  ين بشرهم يعثرون غريهم ويسقطوهنم ىف الشر.الذاألشرار  ":"املعاثر وفاعلى اإلمث
  ى املعد لألشرار.األبدالعذاب  ":ارتون النأ"

يعانونه ىف العذاب  الذىال ينتهى، والغيظ واألمل  الذىيعىن الندم  ":"البكاء وصرير األسنان
  ى.األبد

  أى ىف هباء وجمد ونورانية. ":"كالشمس
  بعشرة أبيهم السماوى. أوالد اهللايتمتع فيه  الذىى األبد لكوتامل ":"ملكوت أبيهم

مثل زَِوان احلقل، ففسره هلم، ألن العطايا الروحية ال أن يفسر هلم  ملسيحن ام تالميذطلب ال
ُتعطَى إال ملن يهتم هبا ويسأهلا من اهللا، أما العطايا املادية فاهللا يعطيها للكل، فهو املشرق مشسه على 

 اهللا، أبوهم السماوى ملكوتيضيئون كالشمس أو الكواكب ىف  أوالد اهللاألبرار واألشرار. و
  به طوال حياهتم، فهو يضىء عليهم بنوره، وميجدهم ىف السماء. ميانأحبوه وثبتوا ىف اإل الذى

  ) الستكمال املعىن.30- 24راجع تفسري املثل (ع 
  
  ):46-44) َمثاَلَ الكنز المخفى واللؤلؤة الكثيرة الثمن (ع 8(

 ،ومن فرحه .وجده إنسان فأخفاه ،أيضا يشبه ملكوت السماوات كنزا خمفى ىف حقل" - 44
 ،أيضا يشبه ملكوت السماوات إنسانا تاجرا - 45مضى وباع كل ما كان له واشترى ذلك احلقل. 

  ."مضى وباع كل ما كان له واشتراها ،فلما وجد لؤلؤة واحدة كثرية الثمن - 46. لئ حسنةيطلب آل
  

أما األربعة السابقة ه وحمبيه املقّربني ىف البيت؛ تالميذل ملسيحاألمثال الثالثة اآلتية، قاهلا ا
الروحى لترك انشغاالت  نسانفكانت لكل اجلموع. والسبب ىف ذلك، أن الثالثة األخرية تدعو اإل

 أوالد اهللالعامل من أجل حمبة اهللا، مث تشجعه باملكافأة السمائية ىف املثل األخري. فهى أمثال ختاطب 
  ته، وليس العامل كله.كنيساملرتبطني ب
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  .لكتاب املقدسىف ا الذى لمسيحل يرمزالكنز:  :44ع
  .لكتاب املقدسيرمز لاحلقل: 

تدفعه  الىتمن خالل املمارسات الروحية، و نسانيناهلا اإل الىتالتعزيات الروحية  ":"من فرحه
  ى.الروحإىل أن يتنازل عن كل شىء ليظل متمتعا هبذا اإلحساس 

فيه، ينبغى أن ننزع  الذى ملسيحبا ىف قلوبنا، وحنيا به، ونتمتع لكتاب املقدسولكيما نقتىن ا
 الذىمن قلوبنا تعلقاتنا املادية، ونكون مستعدين للتنازل عن أى شىء منها، وهبذا نتشّبه بيوسف 

ترك ثوبه ىف يد امرأة سيده، وقََبلَ أن ُيلقَى ىف السجن، فارتفع إىل عرش مصر وصار له الغىن 
  ط به.والسلطان، بل وزع اخلريات على العامل كله احملي

لروح يفهمها املؤمن اخلاضع ل الىت، والكنز لكلماته العميقة لمسيحل أيضاواحلقل يرمز 
ال يتعلق بالعامل وكل مقتنياته، فتتفرغ روحه لفهم اهللا، وهبذا ميلك اهللا على  الذى، وهو القدس

  .ملكوت السماواتالقلب، ويكون للمؤمن نصيب ىف 
  
 نسانهو اإلالتاجر ، وهذا ملسيحمن هى حمبة االوحيدة الكثرية الثاللؤلؤة  :46-45ع
تفوق كل  ملسيحيبحث عن احلق، وحياول اقتناء الآللئ، أى الفضائل. ولكن حمبة ا الذىى الروح

فضيلة، وبالطبع، تفوق كل مقتنيات العامل، وكذلك كل الشهوات املادية مهما بدت مبهرة. ومن 
. وحينئذ، ملسيح العامل ويعتربه نفاية، لكيما يربح ا، يتنازل عن كل ما ىفملسيحكثرة انبهاره مبحبة ا

  ى.األبد ملكوتميلك على قلبه عربونا لل
نفسك، بل أعِط  خالصال تنشغل بأمور العامل واحتياجات اجلسد واملغريات املختلفة عن     

ها ، فكن قويا وتنازل عنالروحيةأولوية لعالقتك باهللا، وإن تعارضت األمور العاملية مع حياتك 
  .لمسيحنفسك، وتنعم خبدمة اآلخرين لترحبهم باحملبة ل خالصلتنال 
  

  ):50- 47) مثل الشبكة المطروحة فى البحر (ع 9(
. وجامعة من كل نوع ،أيضـا يشبه ملكـوت السـماوات شبكة مطروحة ىف البحـر" - 47

ردياء أما األو ،وعيةأوجلسـوا ومجعـوا اجلياد إىل  ،صعدوها على الشـاطئأت فلما امتـأل - 48
خيرج املالئكة ويفرزون األشرار من بني  ،هكذا يكون ىف انقضاء العامل - 49. فطرحوها خارجا

  ."هناك يكون البكاء وصرير األسنان ،تون النارأويطرحوهنم ىف  -50. األبرار
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أثنـاء ذلك اليوم، وحتدث عن صيد السمك،  ملسيحهذا هو املثل السابع واألخري ىف كالم ا
  ه كان عملهم هو صيد السمك، فيسهل عليهم فهم ما يقصده.تالميذبعض إذ أن 

، فيدخل فيها مؤمنون من ميانتدعو الكل لإل الىت لكنيسةأو ا ملسيحهى ا :الشبكة املطروحة
  من الشر. الصالعامل كله، إذ جيدون فيها اخل

  .اهللاأوالد  أيضاراب والشرور، وحييا فيه ضطيرمز للعامل اململوء باال ":"البحر
يـن يؤمنون رغم اختالف طباعهم، الذبكل الناس  ةـلكنيسترحب ا ":"جامعة من كل نوع

، واآلخـرين مراءون يكتفون باملظاهـر الدينية ومل يتوبوا عن انـميلكن بعضهم صادقون ىف اإل
  خطاياهم باحلقيقة.

ة لتوبة دون أن يفرزهم اهللا، ليعطى فرصـة كامل لكنيسةويعيش الكل طـوال عمرهم ىف ا
  األشرار وثبات األبرار.

  أى عند انتهاء عمر البشرية وجمىء يوم الدينونة. ":ت"ملا امتأل
  أى ارتفعت كل األرواح لتدان أمام اهللا ىف اليوم األخري. ":صعدوها على الشاطئأ"

  أى جلس اهللا الدّيان العادل ومعه مالئكته ليدين كل البشر. ": "جلسوا
  والقداسة كل أيام حياهتم. ميانين ثبتوا ىف اإلذالأى األبرار  ":"اجلياد

  .والد اهللا، واملعدة ألملكوت السماواتاملنازل العظيمة ىف اجملد، املوجودة ىف  ":وعيةأ"
  ين تظاهروا بعالقتهم مع اهللا، مع هتاوهنم وإصرارهم على اخلطية.الذاألشرار  ":ردياء"األ

  ى.األبدى لكوت السماوأى خارج امل ":"خارجا
إن العمر فرصة للتوبة لتثبت ىف بنوتك هللا، فال تنزعج من كثرة سقطاتك، ولكن املهم التوبة    

، لتعّوض ما فاتك لكنيسةالسريعة. وىف نفس الوقت، حاول أن تتمتع بوسائط النعمة ىف ا
  .الروحيةوتتقوَّى وتثبت ىف احلياة 

  

  ):53- 51) الكاتب المتعلم (ع 10(
من أجل " :فقال هلم -52." نعم يا سيد" :فقالوا ؟"م هذا كلهفهمت"أ :قال هلم يسوع - 51

." من كنزه ُجُدًدا َوُعَتقَاَء ُجرِْخيشبه رجال رب بيت ُي ،كل كاتب متعلم ىف ملكوت السماوات ،ذلك
  .انتقل من هناك ،وملا أكمل يسوع هذه األمثال - 53

 
  اهتم.ه ألمثاله، حىت يطبقوها ىف حيتالميذمن فهم  ملسيحتأكد ا :51ع
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ه كيف يكونون كتبة متعلمني باحلقيقة، كلمة اهللا، وليس مثل تالميذل ملسيحأوضح ا :52ع
  املهتمني بنسخ األسفار املقدسة بعناية وتدقيق ىف احلرف، وليس العمل هبا. ليهودالكتبة ا

، له بيت وهو حياته املعتمدة على كلمة اهللا إنسانى، املتعلم كالم اهللا، بالروحفشّبه الكاتب 
)، العهد القدمي( الُْعَتقَاِء) أو العهد اجلديد(اجلُُدِد سواء من  معاىن مفيدة، لكتاب املقدسوُيخرج من ا

  ليحيا هبا، وترشده ىف حياته مع اهللا.
ه هبذه األمثال، ترك املكان، وذهب إىل تالميذبعدما أكمل تعاليمه للجموع و :53ع

  موضع أخر ليكمل الكرازة.
بعهديه، لتحصل على معاىن روحية تطبقها ىف حياتك كل يوم...  كتاب املقدسلاهتم بقراءة ا   

  نفسك، مث يكون لك مما اختربته ما تعلم به آخرين. الصهبذا تعتىن خب
  

  ):58-54) الكرازة فى وطنه (ع 11(

من أين هلذا هذه احلكمة " :حىت هبتوا وقالوا ،مهم ىف جممعهمكان يعلّ ،وملا جاء إىل وطنه - 54
وإخوته يعقوب ويوسى وِسمعان  ،أليست أمه تدعى مرمي ؟أليس هذا ابن النجار - 55؟ قواتوال

 .فكانوا يعثرون به - 57؟" فمن أين هلذا هذه كلها ؛أََولْيَسْت أخواته مجيعهن عندنا - 56؟ ويهوذا
ثرية ومل يصنع هناك قوات ك - 58." ليس نىب بال كرامة إال ىف وطنه وىف بيته" :وأما يسوع فقال هلم

  .لعدم إمياهنم
  

إىل مدينة الناصـرة حيث تربَّى، فهو أحـد مواطنيها، ودخل  وعـيسجـاء  :54ع
  ى وعلّم تعاليمه القوية، فتعجبوا جـدا من قـوة كالمه ومعجزاته.ليهودجممعهم ا

ألسرته وأقربائه، وحىت لو كان هذا صعبا لرفضهم  الروحيةأن يهتم بالرعاية  نسانجيد لإل   
فيمكن أن يقدم هذه الرعاية بالصالة ألجلهم، والتعليم الغري مباشر مثل التحدث عما  كالمه،

. وإن كان له دالة، الروحيةوالكتب  لكتاب املقدسأو قراءة ىف ا لكنيسةمسعه ىف عظات ا
أو األحباء املرتبطني  لكنيسةفليتحدث حديثا مباشرا، وإن مل يكن، ميكن توصية بعض خدام ا

  م إىل اهللا.بالروحيات جلذهب
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، بل اكتفوا بالتعجب فقط، إذ هم ميانمل يدفعهم إىل اإل ليهودتعجُّب ا :56-55ع
وبنات خالته املذكورة أوالد  اـأيضيعرفون أصـله أنه ابن مرمي ويوسـف النجار، ويعرفون 

 أوالد و اخلالة أوالدى يعترب ليهودِكلُوَبا، وكان العرف اأمساؤهم... أبناء مرمي أخت العذراء زوجة 
العم إخوة (كما هو معروف اآلن ىف صعيد مصر). فلم يتخيلوا أن املسيا املنتظر سيكون شخصا 

  عاديا خيرج من وسطهم، مع أن النبوات تعلن هذا بوضوح.
 ميانمن أجل احنصار ذهنهم ىف أصله البشرى وأقاربه، مل يستطيعوا اإل :58-57ع

النىب بال كرامة ىف وطنه، فلمعرفتهم بأصله تعّودوا أن بالهوته. وكان هناك مثال شائعا عندهم بأن 
  عادى وليس متميزا. إنسانيعاملوه ك

  م، مل يصنع إال معجزات قليلة عندهم، ألهنم لن يصدقوه.إمياهنضعف  لومن أج
ك ومتسكك به وطلبك له، فافتح قلبك بالتلمذة إمياناهللا مستعد أن يعمل ىف حياتك حبسب    

حولك، وال تستهن بأحد أفراد أسرتك أو معارفك، فقد يكون الصورة والتعلم على يد من 
يقدمها لك اهللا ببساطة وسهولة، لتتعلم منه، حىت لو كان طفلك الصغري، أو أى  الىتاإلهلية 
 ذو مركز قليل. إنسان
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  المشى على الماء  إشباع الجموع  قتل يوحنا المعمدان

    
  

  ):12-1) قتل يوحنا المعمدان (ع 1(
هذا هو يوحنا " :فقال لغلمانه - 2. مسع هريودس رئيس الربع خرب يسوع ،ىف ذلك الوقت -1

فإن هريودس كان قد أمسك يوحنا  - 3." عمل به القواتولذلك ُت ،املعمدان قد قام من األموات
ال حيل  :ألن يوحنا كان يقول له -4. من أجل هريوديا امرأة فيلبس أخيه ،وطرحه ىف سجن ،وثقهأو

مث ملا صار  -6. ألنه كان عندهم مثل نىب ،وملا أراد أن يقتله خاف من الشعب - 5. أن تكون لك
وعد بقسم أنه مهما  ،من مث - 7. دست هريورقصت ابنة هريوديا ىف الوسط فسّر ،مولد هريودس
رأس يوحنا  ،أعطىن ههنا على طبق" :قالت ،إذ كانت قد تلقنت من أمها ،فهى - 8. طلبت يعطيها

فأرسل  -10. ىعطَأمر أن ُي ،قسام واملتكئني معهمن أجل األ ،ولكن .فاغتم امللك - 9." املعمدان
. فجاءت به إىل أمها ،فع إىل الصبيةر رأسه على طبق وُدحِضفأُ -11. وقطع رأس يوحنا ىف السجن

   .مث أتوا وأخربوا يسوع ،فتقدم تالميذه ورفعوا اجلسد ودفنوه - 12

 
  أثناء كرازة املسيح. ":ىف ذلك الوقت" :2-1ع
هو هريودس أنتيباس، وهو ابن هريودس الكبري الذى قتل أطفال بيت حلم، وهو  ":هريودس"

قبل صلبه، وكان واليا على اجلليل والسامرة وبريية، الذى أرسل بيالطس إليه املسيح ليحاكمه 
وهى املنطقة الشمالية من بالد اليهود. وعندما مسع بكرازة املسيح، ظن أنه يوحنا املعمدان وأنه قام 

  من األموات بعد أن قتله، ألنه كان خياف من يوحنا وتوبيخه له، إذ أن كالمه هو احلق.
ود إىل أربعة أقسـام، وأقامـوا هريودس أنتيباس واليا قسم الرومـان مملـكة اليه ":الربع"

  على أحدها.
 

اشتهى هريودس أن يتزوج هريوديا امرأة أخيه فيلبس، فاغتصبها منه وهو حى،  :5-3ع
ومل يستطع أحد أن ميانعه ألجل سلطانه وقوته. ولكن يوحنا املعمدان، رجل الربية الذى ال خياف 

يه ىف قصره ووخبه، ودعاه لترك هريوديا والتوبة. ولكنه مل يتب، أحدا العتماده على اهللا، دخل إل
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وحاول إسكات يوحنا املعمدان فسجنه، بل حاول قتله، ولكنه خاف من اليهود ألنه كان حمبوبا 
  جدا وله شعبية كبرية.

ال حتاول إسكات ضمريك وصوت الروح القدس، بل اخضع له، فسيظل يدينك إن مل تتب،   
ض فقط، بل إىل األبد ىف العذاب األخري. فامسع صوته اآلن وتنازل عن ليس ىف هذه األر

  رغباتك، لتفرح إىل األبد.
 

أقام هريودس احتفاال كبريا مبناسبة عيد ميالده، احتوى غالبا على أطعمة ومخر  :7-6ع
  كثري، وامتأل بالطرب والغناء.

رقصا خليعا لتغرى  ُتدَعى سالومى، ورقصت الىتوقامت ابنة هريوديا من فيلبس، وهى 
  هريودس. وقد أغرته بالفعل، لدرجة أنه حاول مكافأهتا بأى مثن، حىت ولو أعطاها نصف مملكته.

شربه ساعد على امتالئه بالشهوة، وعدم االتزان، فأقسم أن يعطيها  الذىوقد يكون اخلمر 
  أى شىء تطلبه.

يوانات، وتندفع ىف كالم تندم ال تستسلم للشهوة حىت ال تفقد اتزانك وعقلك، فتصري مثل احل  
  عليه، أو أفعال تدنس حياتك.

 
، ألنه يوحنا املعمدانكانت هريوديا قد أقنعت ابنتها سالومى بضرورة التخلّص من  :8ع

معطل هلا عن البقاء كملكة بزواجها من هريودس، وبالتاىل ستخسر هى وابنتها كل العظمة واملال 
دفعت سالومى هلذا الرقص اخلليع، حىت تغرى  الىتريوديا هى اللذان تعيشان فيهما. بل قد تكون ه

هريودس وتثري شهوته، فتستطيع أن تطلب منه قتل يوحنا. ولذلك، أجابت سالومى ىف احلال على 
سأهلا عما تريده كمكافأة على رقصها، طالبة رأس يوحنا على طبق، وبذلك تظل  عندماهريودس، 

  ة كلها وليس نصفها.أمها زوجة للملك، وحتصل على اململك
 

مسع هريودس ذلك، انتبه من غفلته وحزن جدا، إما خلوفه من يوحنا وتقديره  عندما :9ع
كان حيب يوحنا. ولكنه، ألجل كربيائه، مل يستطع الرجوع  الذىله، أو خلوفه من هياج الشعب 

  عن قسمه، مع أنه كان األفضل لو اتضع ورفض ذلك.
ض طلـب ابنة معشـوقته، وأمر أن يقطعوا رأس يوحنا وإذ كان شـهوانيا، مل يستطع رف

  وحيضروها على طبق.
  إن اخلطية توقعك ىف حرج، ولكن التوبة جتعلك نقيا فتسلك باستقامة وراحة بال.  
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أعطاها لسالومى، فقدمتها  الذىقطعوا رأس يوحنا وأحضروها إىل امللك  :11-10ع
دها، ولكن ما زال صوت احلق يوخبها إىل اآلن، ألمها هريوديا. وهكذا متمت الشريرة هريوديا قص

  وهى ىف اجلحيم. األبدوسيوخبها إىل 
 

  يوحنا. تالميذأى  ":تالميذه" :12ع
، واللجوء إليه ىف كل احتياجاهتم؛ ملسيحألن معلمهم يوحنا دفعهم لتبعية ا ":أخربوا يسوع"

  من هريودس الشرير. ملسيحأن حيترس ا أيضاوقد يكون قصدهم 
يوحنا جـدا، وذهبـوا وأخـذوا جسـده ليدفنوه بإكرام، وأعلموا يسوع  ميذتالحـزن 

  مبا حدث.
، بعد أن أعلن صـوت احلق لمسيحهيـأ الطريق ل الذىوهـكذا انتهت حيـاة املـالك 

  لكل من حوله.
  
  ):21-13) إشباع الجموع بالخمس خبزات والسمكتين (ع 2(

فسمع  ،ـفينة إىل موضع خالء منفرداانصـرف من هنـاك ىف س ،فلما مسع يسـوع - 13
فتحنن عليهم وشفى  ،فلما خرج يسـوع أبصر مجعا كثريا - 14. اجلموع وتبعوه مشـاة من املدن

اصرف  ،املوضع خالء والوقت قد مضى" :تقدم إليه تالميذه قائلني ،وملا صار املساء - 15. مرضاهم
 ،ال حاجة هلم أن ميضوا" :فقال هلم يسوع -16." اجلموع لكى ميضوا إىل القرى ويبتاعوا هلم طعاما

 :فقال - 18." ليس عندنا ههنا إال مخسة أرغفة ومسكتان" :فقالوا له - 17." أعطوهم أنتم ليأكلوا
 ،مث أخذ األرغفة اخلمسة والسمكتني .فأمر اجلموع أن يتكئوا على العشب -19." ائتوىن هبا إىل هنا"

فأكل  -20. والتالميذ للجموع ،األرغفة للتالميذ وبارك وكسر وأعطى ،ورفع نظره حنو السماء
واآلكلون كانوا حنو  -21. مث رفعـوا ما فضل من الكسر اثنىت عشـرة قفة مملوءة ،اجلميع وشبعوا

   .مخسة آالف رجل ما عدا النساء واألوالد
 
خبرب موت يوحنا، وأن هريودس يقول عنه أنه يوحنا  يسوعأى مسع  ":فلما مسع" :13ع
  من األموات. وقد قام
  .بحرية طربيةإىل الشاطئ الشرقى ل كَفَْرَناُحوَمركب سفينة من  ":ىف سفينة"
  .حبرية طربيةتقع شرق  الىتوادى جبوار بيت صيدا  ":موضع خالء"
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)، 31- 30: 6ية (مر ليهوده أثناء ذلك قد أرسلهم يبشرون ىف قرى اتالميذكان  ":منفردا"
  وقابلوه بعد خروجه من السفينة.

  .حبرية طربيةعرفوا أنه ركب السفينة، متجها إىل شرق  ":ع اجلموعمس"
يبـدو أن الريـح كانت خفيفة، فاسـتطاعوا أن يلحقوا به بعد وصوله إىل شرق  ":مشاة"

  .حبرية طربية
شر هريودس ، بل انصرف إىل الربية، إذ له هدف أعظم وهو إمتام الفداء.  يسوعمل يقاوم 

؛ فهى فرصة لالمتالء أوالد اهللالمنا أمهية اخللوة واهلدوء ىف حياة ليع موضع خالء،وذهب إىل 
  ى ومراجعة النفس، لالنطالق ىف اخلدمة وعمل اخلري.الروح
علمت اجلموع، تبعته مشيا على األقدام، فقد أصبح حمبوبا من الكل، لعظمة تعاليمه  عندماو

  وكثرة معجزاته وحنانه على الكل.
 

  لسفينة، والتقى بتالميذه.من اخرج  ":ملا خرج" :14ع
  وصلت تباعا من مدن وقرى اجلليل. الىتاجلموع  ":مجعا كثريا"
، وانشغاهلم باحتياجاهتم اجلسدية، مثل الصأى أشفق عليهم جلهلهم طريق اخل ":حتنن عليهم"

  شفاء أمراضهم، ولكن عندهم استعداد لقبول التعليم.
ووعظهم كعادته. وكان هذا إعدادا هلم اجلموع مبحبة، وشـفى مرضاهم،  ملسيحاسـتقبل ا

قبل التناول من  الروحيةبالتوبة واالعتراف، بشفاء أمراضه  نسانليأكلوا خبز الربكة، كما يستعد اإل
  األسرار املقدسة.

وقد استغرق اهتمامه باملرضى وقتا طويال، إذ كان عدد اجلموع باآلالف حىت أقبل املساء 
  ).(كان عدد الرجال منهم مخسة آالف

 
مساءان، األول ىف العصر، وهو املذكور هنا، أما الثاىن  اليهود عندكان  ":املساء" :15ع
  ).23لغروب، وهو املذكور ىف (عا عندفبعده 

على اجلموع، وظنوا أن معلمهم غافل عن تأخر الوقت، فنبهوه ليصرفهم قبل  تالميذأشفق ال
اجتماعهم حوله، وذلك ألن املوضع كان حلول الظالم، خاصة وأهنم مل يأكلوا منذ الصباح عند 
صنع معجزات  الذىاملشبع للكل،  ملسيحقفرا خارج املدن وال يوجد فيه طعام؛ ونسوا أن معهم ا

  كثرية، فكيف يصعب عليه إطعامهم؟!
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معجزة إشباع اجلموع هى املعجزة الوحيدة املذكورة ىف األربعة أناجيل، ألهنا تعلن  :16ع
  رابات العامل.اضطكل احتياجاتنا، فنتكل عليه، وال نقلق من تغطى  الىت ملسيحبركة ا

ه طالبا منهم أن يعطوهم طعاما ليأكلوا، ويأخذوا مكاهنم كمسئولني تالميذعلى  ملسيحرد ا
م؛ هل سيطلبوا منه، أى يؤمنوا بقوته، أم خيضعوا للمنطق البشرى إمياهنعن هذا الشعب، وليمتحن 

  وعدم وجود طعام؟
 

معه طعام، فلم جيدوا إال  إنسانبني اجلموع عن أى  تالميذحبث ال ":ناليس عند" :17ع
ألنه يبدو أن اجلموع ظنوا أهنم سيعودون سريعا، ولكن  ،"مخسة أرغفة ومسكتان"هذا املقدار القليل 

  ومعجزاته جذبت قلوهبم، فاستمروا معه إىل هناية اليوم. ملسيحكالم ا
وجدوا مع غالم مخسة أرغفة شعري، وهو أقل نوع  ) أهنم9: 6يذكر يوحنا ( ":مخسة أرغفة"

  يصري كثريا وُيشبع الكل. ملسيحمن اخلبز، أى طعام الفقراء، ولكنه بربكة ا
أن يطعموا الشعب، مل يفكـروا ىف الرجوع إليه لُيشبعهم،  تالميذمن ال املسيحا طلب عندم

بعجزهم،  ملسيحت، فأخربوا ابل حبثوا عن أى طعام مع الشعب، ومل جيدوا إال مسكتني ومخس خبزا
  وجدوه. الذىوقدموا له الطعام القليل 

، واحلواس ليهودإىل أسفار موسى اخلمسة، أو الذبائح اخلمسة عند ا اخلمسة أرغفةوتشري 
  الضعيفة احملدودة. نسان، فهى متثل إمكانيات اإلنساناخلمسة عند اإل

  ,اجلديدو القدمي ينالعهدن إىل تعاليم ارمزت ":مسكتان"
 

  هبذه اإلمكانيات الضعيفة، بل طلب إحضارها ليباركها. ملسيحمل يستخف ا :18ع
ـى ضعيفـا وقليـال، ينتظـره اهللا باهتمـام ليباركه بنعمته، الروحمهمـا كان جهـادك   

  فَُيْشبُِع حياتك كلها.
 

جيلسـون فيـه مكانـا للرعـى وليس  الذىكان الوادى  ":على العشب" :19ع
  امتأل بالعشب.للزراعـة، ف

حجم الرغيف يكون كبريا وجافا، فكسـره حىت يقلل من فضـالت اخلبز  ":بارك وكسر"
  بعد األكل.
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والربكة إما أن تكون بعودة املكسور إىل حجمه األول، فيعود ويكسره مرة ثانية، وهكذا... 
هم، أو خيلق فيه السمكتان واخلمس خبزات جيد غري الذىأو قد يكون أنه كلما مد يده ىف الكيس 

غريهم، ويستمر التوزيع حىت يأخذ الكل، أو بأى طريقة أخرى؛ املهم أهنا زادت جدا حىت اكتفت 
  اجلموع من كثرة الطعام.

بارك املسيح الطعام بعد أن جعلهم جيلسون ىف هدوء، ورفع عينيه إىل السماء ليعلمهم الصالة 
  قبل تناول الطعام لطلب بركة اهللا.

) أن 40: 6ر مرقس اإلجنيلى (ذكيوزعوا على الشعب بنظام كما يمث أعطى تالميذه ل
التالميذ أجلسوا اجلموع ىف جمموعات، كل جمموعة مائة أو مخسني، فهم كهنة العهد اجلديد 

  املسئولون عن رعاية وإشباع اجلموع، وحىت ال ُينَسى أحد، فالنظام يضمن وصول الطعام للكل.
 

أن اجلموع كلها أكلت وشبعت وفضل عنها، فاهللا  كانت الربكة كبرية جدا، حىت :20ع
  يعطى يسخاء دائما.

إظهارا لعظمة املعجزة، فمألت الكسر اثنىت ومث أمر جبمع الكسر احتراما وتقديرا لنعمة اهللا، 
  عشر قفة، على عدد التالميذ.

ومحل االثنىت عشر قفة يعلن أن ما حدث ليس حلما أو جمرد شعور أحست به اجلموع، 
حقيقة. مث عند انصرافهم، وزعوا هذه الكسر على الفقراء الذين وجدوهم ىف القرى الىت ولكنه 

  مروا هبا.
 

مل ُيذكر عدد النساء واألوالد، ليس إمهاال هلم، بل باعتبار أن الرجل هو رب  :21ع
غى أن األسرة ويعرب عنها. ومن الناحية الرمزية، ترمز النساء للنعومة، واألطفال إىل عدم النضج. فينب

  يكون اإلنسان قويا وناضجا وليس مدلال.
وعدد مخسة آالف يشري إىل أسفار موسى اخلمسة كما ذكرنا، واأللف ترمز إىل السماء، أى 

  ى كل أوالده. طأن بركة اهللا السمائية تغ
  
  ):33-22يمشى على الماء (ع  لمسيح) ا3(

حىت يصـرف  ،إىل العرب ألزم يسـوع تالميذه أن يدخلوا السفينة ويسبقوه ،وللوقت - 22
كان  ،وملا صار املساء .صعد إىل اجلبل منفـردا ليَصلّى ،وبعدما صـرف اجلموع -23. اجلموع
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ألن الريح  ،فكانت قد صارت ىف وسط البحر معذبة من األمواج، وأما السفينة - 24. هناك وحده
فلما  - 26. لى البحرمضى إليهم يسوع ماشيا ع ،وىف اهلزيع الرابع من الليل -25. كانت مضادة

 ،فللوقت - 27. ومن اخلوف صرخوا ل."إنه خيا" :قائلني ،أبصره التالميذ ماشيا على البحر اضطربوا
إن كنت أنت  ،يا سيد" :فأجابه بطرس وقال - 28." ال ختافوا ،أنا هو ،تشجعوا" :كلمهم يسوع قائال

ومشى على  ،بطرس من السفينةفنزل  ."تعال" :فقـال - 29." فمرىن أن آتى إليك على املـاء ،هو
يا " :صرخ قائال ،وإذ ابتدأ يغرق .ملا رأى الريح شديدة خاف ،ولكن - 30. املـاء ليأتـى إىل يسوع

ملاذا  ،يا قليـل اإلميـان" :وقال له ،مد يسـوع يـده وأمسـك به ،ففى احلـال - 31." رب جنىن
 السفينة جاءوا وسجدوا له والذين ىف - 33. سكنت الريح ،وملا دخال السفينة -32؟" شككت
 ."باحلقيقة أنت ابن اهللا" :قائلني

 
إما إشفاقا عليهم من تعب اليوم كله، أو ألهنم شعروا مع اجلموع أنه املسيا ": ألزم" :22ع

املنتظر الذى قال عنه موسى. إذ أن موسى أشبعهم باملن من السماء، وها هو املسيح يشبعهم 
ات. ومن أجل هذا، حاولوا أن جيعلوه ملكا عليهم فيخلّصهم بربكته من السمكتني واخلمس خبز

  من الرومان، وأول من يتعاطف مع هذا الفكر هم التالميذ حملبتهم له، لذلك ألزمهم باالنصراف.
  .كَفَْرَناُحوَمأن ينتقلوا من شرق حبرية طربية إىل مدينة  ":يسبقوه إىل العرب" 

وله لتنال بركته، وتسأله أسئلتها املختلفة، بعد معجزة إشباع اجلموع، ظلت اجلماهري ح
  وليكمل شفاء أمراضهم.

وحاول التالميذ مساعدته ىف تنظيم اجلموع، أما هو فصرفهم، ليسبقوه ويعربوا إىل الشاطئ 
  حبرية طربية. وملا حاولوا االنتظار معه، ألزمهم أن ميضوا ألجل غرضني روحيني:اآلخر من 

  أن خيتلى وحده ىف اجلبل.  )1(
  أن يواجهوا جتارب احلياة ويظهر ضعفهم، فينجدهم بقوته ويثبت إمياهنم.  )2(

 
استغرق ذلك وقتا طويال لتعلقهم به، واستكماال لشفاء  ":صرف اجلموع" :23ع

  أمراضهم.
صعد إليه ليبتعد عن اجلموع، وكان جبوار الوادى الذى اجتمعوا فيه. فمن يطلب  ":اجلبل"

تعد قدر ما يستطيع عن احلديث مع الناس واملقابالت الكثرية، كما الوحدة للصالة، حياول أن يب
  فعل بعض القديسني مثل أنطونيوس الكبري.
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  أى ساعة الغروب. ":املساء"
بعدما بارك املسيح اجلموع وصرفهم، ذهب ليختلى ىف اجلبل. وهكذا يكرر أمهية اخللوة 

  اهلامة.واهلدوء ىف حياتنا، خاصة قبل القيام باألعمال واخلدمات 
 

ركب التالميذ السفينة وقت املساء، مث أقبل الليل. وبعد فترة قليلة، هاجت الرياح  :24ع
املضادة فعطلت تقدم السفينة، بل لطمتها األمواج فكادت تغرق، وحاول التالميذ خبربهتم ىف 

  ركوب البحر التقدم بالسفينة، ولكن مل تنجح حماوالهتم.
 

حىت قرب هناية الليل، أى اهلزيع الرابع، وهو هناية فترة  ظل التالميذ ىف ضيق شديد :25ع
  أى حواىل الرابعة بعد منتصف الليل.الظالم وقبل طلوع الشمس حبواىل ثالث ساعات، 

 
ماشيا على املاء، مقبال حنو السفينة،  ملسيحقبل أن يسقطوا ىف اليأس، ظهر هلم ا :26ع

  فخافوا منه إذ ظنوه روحا غريبة.
كسر قوانينها ومشى على املاء  عندماوته وسلطانه على الطبيعة للمرة الثانية، وهنا، ظهر اله

  ).26: 8"انتهر الرياح والبحر فصار ُهُدوٌّ عظيم" ص  عندما(املرة األوىل 
، ملسيحتستطيع أن تكون فوق البحر وأمواجـه، أى العامل، إن آمنت ومتسكت با اـأيضأنت   

  تعلو فوقها.فال تغرق ىف شهواتك، بل بالتوبة 
 

عهم امس عندمعلمكم. فبدأ اخلوف يزول عنهم،  ملسيحقائال: أنا هو ا يسوعطمأهنم  :27ع
  صوته املعروف لديهم.

 
ال تعىن الشك، ألنه ال ميكن أن يلقى بطرس بنفسه ىف  "إن كنت أنت هو": :29-28ع

  املاء. ، هبىن نعمة املشى علىملسيح، بل مبا أنك املسيحاملوت وهو متشكك ىف شخص ا
املاشى على املاء، وىف اندفاع حبه، أراد أن يسرع إليه، فطلب منه أن  ملسيحآمن بطرس با

  على ذلك. ملسيحيسمح له باملشى على املاء ليفرح بلقياه، وكان ىف داخله يؤمن بسلطان ا
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دئ ... مل يهملسيحفنزل ومشى على املـاء، فَرِحا بالتقدم حنو ا ."تعال"قائال:  ملسيحفأمـره ا
  األمواج، بل أعطاه سلطانا أن ميشى فوقها. ملسيحا

ا، فال تنزعج منها إميانأن يرفع التجربة، ألن األهم أن يعطيك سالما و ملسيحال تنتظر من ا  
 وتسري فوقها.

  

حتّول نظره إىل األمواج  عندما، ولكن ملسيحوهو ينظر إىل ا إميانسار بطرس ب :31-30ع
قدرته على مواصلة السري على املاء، وحينئذ بدأ يغرق، فصرخ شعر بعنفها، فخاف وتشكك ىف 

  ه وشكه.إميانمد يده ورفعه، معاتبا إياه لقلة  الذى ملسيحمستنجدا با
ىف الضيقة، فال تنزعج من ضغوطها، فهـو يرفعك فوقها وحيفظ  يحـملسثّبت نظـرك على ا  

  سالمك.
 

بيعة ىف مشيه على املاء، ومساحه على الط ملسيحسلطان ا تالميذبعدما رأى ال :33-32ع
م به، وأعلنوا هذا بسجودهم إمياهندخل سفينتهم ثبت  نمالبطرس بذلك، وسكون الرياح فجأة حي

  ممجدين عظمته.
  

  ):36-34يشفى األمراض (ع  لمسيح) ا4(

فأرسلوا إىل  ،فعرفه رجال ذلك املكان - 35. َتاَريَسنِّجاءوا إىل أرض َج ،فلما عربوا - 34
 ،وطلبوا إليه أن يلمسوا ُهْدَب ثوبه فقط - 36. وأحضروا إليه مجيع املرضى ،ك الكورة احمليطةمجيع تل

  .فجميع الذين ملسوه نالوا الشفاء
 
 ىف طريقهم إىل َتاَريَسنَِّجوصلت السفينة إىل بيت صيدا، مث مروا بوادى : "َتاَريَسنِّأرض َج"

  الىت تقع ىف مشال شرقه. كَفَْرَناُحوَم
  أى عرفه الناس من كثرة معجزاته وتعاليمه عندهم قبل ذلك.: "ال ذلك املكانعرفه رج"
م به إمياهنفَُيْشفْوا، ولكنه مسح هلم أن يلمسوه، ليعلنوا  ملسيحكان ممكنا أن يأمـر ا: "يلمسوا"

  .الصأمر ضرورى لنوال اخل ملسيحوسعيه حنو ا نسانعمليا، فجهاد اإل
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وهى واٍد خصـب،  ،َتاَريَسنِّأرض َجآلخـر عنـد وصـل بالسفينة إىل الشاطئ ا عندما
عرفه الناس هناك، ففرحوا جدا وأسرعوا يأتون مبرضاهم ليلمسوا حىت ولو فقط طرف ثيابه، 

  فشفاهم مجيعا.
ألنه إن كان املرض غريبـا عن البشرية، ودخـل إليها بعـد السقوط والطـرد من اجلنة، 

  كل أمل ومرض. أيضاية واملوت، يرفع عنها ليحررها من اخلط ملسيحفاآلن، إذ يأتى ا
، إذا لكنيسةيرمز لكنيسته امللتصقة به، َوُهْدَب الثوب، أى آخر مكان ىف ا ملسيحوثوب ا
  ه.خالصجيد شفاءه و نساندخل إليه اإل

ك بالربكة يعطيك نعمة عظيمة، سواء ىف ملس ستر اهليكل أو أجساد القديسني، فهو إعالن إميان  
وقديسيه. فليكن هذا فرصة لطرد كل شر عنك لتبدأ هبذه الربكة حياة جديدة  حملسيك باإميان

  نشيطة ىف حمبة اهللا.
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  الَخاِمُس َعَشرَ  احُ حَ صْ األَ 
  إشباع الجمع بالسبعة أرغفة  شفاء ابنة المرأة الكنعانية  تقليد الشيوخ

    
  

  ):9-1) تقليد الشيوخ (ع 1(

ملاذا يتعدى تالميذك " - 2: ون الذين من أورشليم قائلنيفّريسّيحينئذ جاء إىل يسوع كتبة و -1
 ،أنتم أيضا: "وفأجاب وقال هلم - 3." م حينما يأكلون خبزافإهنم ال يغسلون أيديه ؟تقليد الشيوخ

ومن يشتم  ،أكرم أباك وأمـك :فإن اهللا أوصى قائـال - 4؟ ملاذا تتعـدون وصية اهللا بسبب تقليدكم
 ،من قال ألبيـه أو أمـه قربان هو الذى تنتفع به مىن :وأما أنتم فتقولون -5. فليمت موتا ،أبا أو أما

حسنا تنبأ عنكم  ،يا مراؤون -7. فقد أبطلتم وصية اهللا بسبب تقليدكم - 6. أمهفال يكرم أباه أو 
. وأما قلبه فمبتعد عىن بعيـدا ،ويكرمىن بشفتيه ،هذا الشعب بفمه يقترب إىلّ -8: إشـعياء قائـال

   ".مون تعاليم هى وصايا الناسوهم يعلّ ،وباطال يعبدونىن -9

 
، اليهود عندروثة، واملسلَّمة من اآلباء إىل األبناء تقليد الشيوخ هو التعاليم املو :2-1ع

لتفسري الكتب املقدسـة وكل ما خيتص بالعبادة، وهو أمر صاحل وضرورى، فمنه عرف بولس 
)، وعرف يهوذا 8: 3تى 2الرسـول امسّى الساحرين املقاومني ملوسى، ومها َينِّيُس َوَيْمبِْرِيُس (

). 9حـول جسـد موسى النىب (يه  الشيطانئيل وقصة اخلالف بني رئيس املالئـكة ميخا
للتمسـك به. ولكن، أضـاف بعض  دـالعهد اجلديفالتقليد مهم جدا، وأوصى به الرسـل ىف 

تعاليم غريبة للتقليد، مل يذكرها اهللا وهى ضد وصاياه، منها ضرورة غسل األيدى  ليهودشيوخ ا
لعدم تنفيذهم هـذا التقليد. فقد  ملسيحا ذـتالميقبل تناول الطعام، وهـذا ما وبخ به الكتبة 

، ليس ليتعلموا منه شيئا، بل ملسيحبعد ذياع صيت ا أورشليمون من فّريسّيحضـر هؤالء الكتبة وال
  ليقاوموه وميسكوا خطأ عليه.

ذكروه، هو شىء إضاىف ال قيمة له، ألن غسل األيدى املذكور ىف  الذىولكن تقليد الشيوخ 
  ).15- 12ىف أحوال أخرى للتطهري من خطايا معينة (ال األسفار املقدسة، كان 
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هلم أن هناك إضافات لتقليد الشيوخ ليست سليمة، بل منها ما هو ضد  ملسيحأوضح ا :3ع
  وصايا اهللا.

 
)، وكذلك الناموس يعاقب 12: 20الوصية تأمـر بإكـرام األب واألم (خر  :5-4ع

). ولكن، أضيف تقليد غريب من شيوخ 17: 21باملوت من حيتقر أحد والديه أو يشتمه (خر 
، بأنه ميكن للشخص أن يقدم قربانا للهيكل، وهبذا ُيْعفَى من إكرام والديه، وهذا ضد روح ليهودا

الوصية، ألنه، كيف يهمـل االبن احتياجات والديه اسـتنادا على ذبيحة أو قربان قدمه، ويظن 
  أن ذلك يرضى اهللا؟!

 
سليما، وهو ما يسميه الكتاب تقليد  ليهودتقليد عند ا ُيفهم مما سبق أن ليس كل :6ع

  الناس، أما التقليد السليم فحسن جدا.
 لكنيسةحبسب رأيك الشخصى وأغراضك، ولكن متسك بتعاليم ا لكتاب املقدسال تفسر ا  

اجلامعة، فتفهم املعىن احلقيقى،  لكنيسةواآلباء القديسني من األجيال األوىل، واخضع لتفسري ا
  ل بتطبيق الوصية أكثر من انشغالك باملباحثات الفلسفية واجلدل إلثبات آرائك.وانشغ

 
ألنكم ُتظهرون غري ما ىف داخلكم، وهو أنكم متمسكون بشريعة اهللا ": يا مراؤون" :9-7ع

ىف تدقيق، واحلقيقة أنكم ُترضون أغراضكم، وهى تقدمي املال للهيكل ملنفعتكم، وهتملون عمل 
  ين، وهذا ضد وصايا اهللا بوضوح.الرمحة حىت للوالد

)، وهى التمسك 13: 29ني (فّريسّيلكتبة والا عند الىتأظهر إشعياء هذه الروح الغريبة 
بالعبادة الشكلية، ولكن القلب مبتعد عن اهللا، وأية إضافة إىل كالم اهللا هى وصايا الناس، وليست 

  من وصايا اهللا.
ه، فهذا هو تالميذل يحـملسواألنبيـاء، أو قاله ا أما إذا كان كالما شـفهيا قاله اهللا ملوسى

  التقليد السليم.
 
  ):20- 10) األكل بأيٍد غير مغسولة (ع 2(

 ،ليس ما يدخـل الفم ينجس اإلنسـان - 11. امسعوا وافهموا" :مث دعا اجلمع وقال هلم - 10
ني فّريسّيتعلم أن الأ: "حينئذ تقدم تالميذه وقالوا له - 12." بل ما خيرج من الفم هذا ينجس اإلنسان

 ،اتركوهم - 14. كل غرس مل يغرسه أىب السماوى ُيقْلَُع" :فأجاب وقال -13؟" ملا مسعوا القول نفروا
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فأجاب بطرس  - 15." يسقطان كالمها ىف حفرة ،وإن كان أعمى يقود أعمى .هم عميان قادة عميان
أال  -17؟ حىت اآلن غري فامهنيهل أنتم أيضا " :فقال يسوع -16." فسر لنا هذا املثل" :وقال له

وأما ما خيرج من الفم  - 18؟ تفهمون بعد أن كل ما يدخل الفم ميضى إىل اجلوف ويندفع إىل املخرج
 ،فسق ،زىن ،قتل :ألن من القلب خترج أفكار شريرة -19. وذاك ينجس اإلنسان ،فمن القلب يصدر

وأما األكل بأيد غري مغسولة فال  .هذه هى الىت تنجس اإلنسان - 20. جتديف ،شهادة زور ،سرقة
  ."ينجس اإلنسان

 
ني على جانب ومل يسمعه فّريسّيلكتبة والاقد يكون حديثه مع ": دعا اجلمع" :11-10ع
يتبعه، أو قد يكون أمام اجلمع ولكنه وّجه احلديث للشعب حىت يعلمهم احلقائق  الذىاجلمع 
  باحلق دائما.، فهو جرىء ال يهاب مقاومات األشرار ويعىن الروحية
  أى اْصَغْوا باهتمام ووعى ملا أقوله.": امسعوا وافهموا"

ون، فّريسّيينادى هبا ال الىتأن يدخل باجلموع إىل العمق، فال يكتفوا بالسطحية  ملسيحأراد ا
ويظهر ىف  نسانوهى االهتمام بغسل األيدى قبل األكل، ولكن االهتمام مبا خيرج من داخل اإل

  را فهذا ينجسه.كالمه، فإن كان شري
هنا بالصوم كما يدعى مقاومو الصوم، بل هو كالم عن غسل  ملسيحوال عالقة بكالم ا

األيدى قبل األكل. أما الصوم، فأكده بوضوح مرات كثرية، مثل تعليمه عن الصوم ىف عظته على 
  ).18-16: 6اجلبل (ص 

 
ه تالميذمع  ملسيحا ني، دخلفّريسّيلكتبة والابعـد انصـراف اجلمـوع و": حينئذ" :12ع
  )، ودار هذا احلديث.17: 7بيتا (مر 
اغتاظوا وتضايقوا، ألنه وصفهم باملرائني، إذ أن تعاليمهم هى وصايا الناس وليست ": نفروا"

  وصايا اهللا، ويقصد الوصية اخلامسة من الوصايا العشر، اخلاصة بإكرام الوالدين.
من كالمه، ألنه كشف رياءهم ومتسكهم بتعاليم ني تضايقوا فّريسّيمعلمهم أن ال تالميذنبه ال

  ليست من اهللا، ويلصقوهنا بتقليد الشيوخ.
 
أوضح هلم املسيح أنه البد من اخلضوع لكالم اهللا، وعدم الرياء، لنكون أغصانا ىف  :13ع

ىف يد اهللا يغرسها ىف كنيسته، ألنه مهما كان شكل النبات مجيال، ومل يغرسه اهللا، َسُيقْلَُع وُيلقَى 
  ون.ؤالنار، ألنه زوان وليس حنطة؛ فهكذا أيضا الفّريسّيون املرا



  َمتَّى يلُ جِ نْ إِ 

)160 ( 

ويقصـد إمهاهلـم هلـم ولتعاليمهم، لعلهم إذ  ،"مـاتركوه"هم: ـال لـق :14ع
  تتركهم اجلمـوع يتوبوا.

وأعلن أهنم عميان عن احلق، يعبدون كرامتهم ويقودون اليهود الذين يتبعوهنم بتعاليم 
عمى أعمى آخـر، يسقطان األأيضا بتعاليم الفّريسّيني املضللة، وإذا قاد الضـالل، وهم عميـان 

أى ينبه تالميذه باالبتعاد عن الفّريسّيني وتعاليمهم املضللة، حىت ال يتأثروا هبم  …ىف حفرة اهلالك
  ويضلوا عن احلق.

تهم، ال تنزعج لضيق األشـرار من كالمك وسـلوكك، بل ابتعد عنهم حىت ال تتأثـر مبخالط  
  َوَصلِّ ألجلهم.

 
رد بطرس، وسؤاله للمسيح ليس عن نفسه، بل نيابة أيضا  ":أجاب بطرس" :17-15ع

  واملسيح بعد ذلك خاطبهم كلهم."، فسر لنا هذا املثل"عن باقى التالميذ، إذ قال: 
)، ألنه شعر أنه حيمل معاىن أخرى حتتاج إىل 11أى كالم املسيح املذكور ىف (ع ":هذا املثل"

  ضيح، فسماه مثال.تو
وع، ـيح للجمـه املسـىن ما قالـا، عن معـذ، وأكثرهم بطرس اندفاعـأل التالميـس

قة. ولكن، برفق أبوته، شرح هلم ابفتعجب املسيح لعدم فهمهم، بعدما شرح هلم أمثاال كثرية س
لص أيضا قوله بأن األطعمة الىت تدخل الفم، تتحول إىل غذاء يسرى ىف اجلسم، والفضالت يتخ

ان، بل ما يضره منها يتخلص منه، وليس هلذه األطعمة ـام مادى ال ينجس اإلنسـمنها، فهى طع
  تأثري على النفس.

 
ما خيرج من فم اإلنسان، أى من قلبه، يعّبر عنه وحياَسب اإلنسان عليه،  :20-18ع

  وليس على ما يأكله.
ها مصدرا للخطايا الفعلية، مثل مث أعطى أمثلة من اخلطايا، بدأها باألفكار الشريرة، باعتبار

  القتل والزنا والسرقة.
  الشتيمة على اهللا أو الناس. وبالتجديف نوع من الزنا، بالفسقواملقصود 

اهتم بنقاوة كالمك وتصرفاتك، وإن أخطأت فتب، وحاسب نفسك على ما ىف قلبك أكثر   
 من اهتمامك بشكلك اخلارجى.
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  ):28- 21ة المرأة الكنعانية (ع ن) شفاء اب3(
وإذا امرأة كنعانية  -22. وانصرف إىل نواحى صور وصيدا ،مث خرج يسوع من هناك - 21

 ".ابنىت جمنونة جدا ،ارمحـىن يا سـيد يا ابن داود" :صرخت إليه قائـلة ،خارجة من تلك التخـوم
." ءناألهنا تصيح ورا ،اصـرفها" :وطلبـوا إليه قائـلني ،فتقـدم تالميـذه .فلم جيبها بكلمة - 23
 :فأتت وسجدت له قائلة - 25." رَسل إال إىل خراف بيت إسرائيل الضالةمل أُ" :فأجاب وقال - 24

." ليس حسـنا أن يؤخـذ خبز البنني ويطرح للكالب" :فأجـاب وقال -26ى." أعـّن ،يا سـيد"
." والكالب أيضـا تأكل من الفتـات الذى يسـقط من مائدة أرباهبا ،نعم يا سـيد" :فقالت - 27
فشفيت ابنتها  ."ليكن لك كما تريدين ،عظيم إميانك ،يا امرأة" :حينئذ أجاب يسوع وقال هلا - 28

   .من تلك الساعة

 
لعله يبتعد عن املناقشات غري املفيدة  َتاَريَسنَِّجمن منطقة  يسوعانصـرف  :21ع

صور وصيدا، حيث ين يكثرون ىف الذحمبته لألمم،  ظهرني، أو عن زحام اجلموع، وحىت ُيفّريسّيلل
  العامل كله. الصأنه جاء خل

  مدينتان على البحر األبيض املتوسط غرب اجلليل ىف لبنان احلالية.": صور وصيدا"
 

  ألن مرض ابنتها يسبب آالما شديدة هلا.": ارمحىن" :22ع
ه ومعجزاته، قالوا إن ملسيحأن املسـيا هو ابن داود، فلما رأوا قـوة ا ليهودآمن ا": ابن داود"

  .ليهود، نادته كما يلقّبه املسيحابن داود أى املسيا. وملا مسعت هذه املرأة األممية با
جبـوار صور وصيدا، خرجت إليه امرأة أممية من نسـل كنعان ابن حام  ملسيحإذ اجتـاز ا

  مع يشوع. ليهودابن نوح. والكنعانيون هم السكان األصليون ألرض امليعاد، قبل أن يأتى ا
الشافية، فخرجت  ملسيح)، ومسعت بقوة ا25: 7ا جمنونة ألن هبا شيطان (مر كانت ابنته

  تطلب إليه أن يشفى ابنتها.
 

، ومضى ىف طريقه. أما هى، فظلت تصرخ متوسلة إليه أن يشفى ملسيحمل يهتم ا :23ع
  ه حّنت قلوهبم عليها، فطلبوا منه أن يستجيب لصراخها.تالميذابنتها، حىت أن 

، العامل كله خالص، وُيشعرهم مبسئوليتهم عن تالميذ، أن حيّرك قلوب الملسيحوهذا ما أراده ا
  فقط. ليهودوليس ا
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، وما بدأ به أوال، وهو أنه أتى ليهودبعكس ِطلَبتهم، معلنا ما ظنه ا ملسيحا أجاب :24ع
ليطلب أوال، مث امتد بعد ذلك  ليهوداملؤمنني باهللا. ولكنه ىف احلقيقة قد أتى ل ليهودا خالصألجل 

  كل األمم، بدليل جميئه إىل هذه البالد وإمتام املعجزة.
 الصأوال، مناسبا، ألهنم كانوا يظنون أن اخل ليهودوقد كان هـذا األسـلوب، أى تبشري ا
ـه للعامل كله من بدايـة تبشـريه. ولكن، خالصهلم فقـط، فكانوا سـريفضونه إن أعلـن أن 

لكل من يؤمن به  خالصماديا من الرومـان، أظهر أنه  ـه روحيا وليسخالصبعد أن أقنعهم أن 
  من العامل كله.

 
آمنت املرأة أن هذا هو املسيا املنتظر ابن داود، وأنه هو خملّص العامل. فسجدت له  :25ع

  لتعلن خضوعها وإمياهنا به، وطلبت منه أن يعينها ويشفى ابنتها.
 

ا واتضاعها، فقال هلا أنه قد أتى هنإميا ظهربعدم قبول طلبتها، لُي ملسيحتظاهر ا :26ع
ختص البنني، وُتطَرح لألمم  الىتم، وال يصح أن ُتعطَى نعمة اهللا مياهن، وهم أبناء اهللا إلليهودا الصخل
  مثل الكالب. ليهودين يعتربهم االذ
 

(الكسر الصغرية جدا)  الفتاتاتضاع املرأة العجيب، إذ قالت له: يكفيىن  ظهر :27ع
مدى  أيضا ظهرة البنني، فأقرت أهنا من الكالب، ولكنها حمتاجة لنعمته؛ وهذا أالساقط من مائد

  ا وجلاجتها ىف الصالة.إمياهن
 

وحبه واهتمامه باألمم ىف شخص هذه املرأة، فكل ما سبق  ملسيحأخريا، ظهر قصد ا :28ع
ا، إمياهنمة ا ومتسكها به وصـلواهتا واتضاعها. فأعلن أمام اجلموع عظإمياهنكان إلظهـار مـدى 

  مث وهبها الشفاء البنتها، فعادت سليمة ىف احلال.
متسك بصلواتك مهما تأخرت استجابة اهللا، لتقتىن فضائل جديدة، مثل االتضاع، مث تنال ما   

  ه أمام كل السمائيني.ملكوتتريده، بل يعظّمك اهللا ىف 
  
  ):31-29يشفى الجموع (ع  لمسيح) ا4( 

. وجلس هناك ،وجاء إىل جانب حبر اجلليل وصعد إىل اجلبل ،مث انتقل يسوع من هناك - 29
وطرحوهم عند قدمى  ،ل وآخرون كثريونفجاء إليه مجوع كثرية معهم عرج وعمى وخرس وُش - 30
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والعرج  ،ونوالشل يصّح ،إذ رأوا اخلرس يتكلمون ،حىت تعّجب اجلموع - 31. يسوع فشفاهم
   .وجمدوا إله إسرائيل ،والعمى يبصرون ،ميشون

 
حبرية من ختوم صور وصيدا جبوار البحر األبيض إىل حبر اجلليل، أى  ملسيحعاد ا :29ع
ين يصعدون إليه الذيرمز لالرتفاع عن األمور األرضية، حىت أن  الذى، وصعد إىل اجلبل طربية

يعلنون متسكهم به ىف صعودهم، فهم ليسوا جمرد مشاة ىف الطريق. وقد يكون ذهب إىل اجلبل طلبا 
  ة، ولكن اجلموع حضرت إليه فاهتم هبم.للراح

 
، جمدوا ملسيحيبدو أن اجلموع كانوا من األمم فلما شفاهم ا": إله إسرائيل" :31-30ع

  يهودى. ملسيحإله إسرائيل، ألهنم يعرفون أن ا
، فقدموا إليه أحباءهم من املرضى بأنواع األمراض ملسيحأعلنت اجلموع حاجتها إىل ا

  ه اإلهلى ىف شفاء مجيع أنواع األمراض.سلطانل حىت تعّجب اجلموعا حبنانه، املختلفة، فشفاهم مجيع
، له اجملد، على شفاء كل من عطلت اخلطية قدرته على ملسيحوهذا يرمز روحيا لقدرة ا

 الكالم أو النظر أو احلركة، وجمد الكل اهللا.
ا. ولكن، ينبغى اهللا مستعد أن يشفى مجيع أمراضك، وحيل كل مشاكلك، خاصة الروحية منه  

أن تلتجئ إليه بصلوات كثرية واتضاع، طارحا كل احتياجاتك أمامه، واثقا من حمبته القادرة 
  أن تصنع لك كل شىء.

  

  ):39-32عة أرغفة (ع ب) إشباع الجموع بالس5(
ألن اآلن هلم ثالثة أيام ميكثون  ،إىن أشفق على اجلمع" :فدعا تالميذه وقال ،وأما يسوع - 32

فقال له  - 33." ولست أريد أن أصرفهم صائمني لئال خيوروا ىف الطريق ،هلم ما يأكلونمعى وليس 
 :فقال هلم يسوع - 34؟" شبع مجعا هذا عددهحىت ُي ،"من أين لنا ىف الربية خبز هبذا املقدار :تالميذه

على فأمر اجلموع أن يتكئوا  - 35." وقليل من صغار السمك ،سبعة" :فقالوا ؟"كم عندكم من اخلبز"
والتالميذ أعطوا  ،وأعطى تالميذه ،وشكر وكسر ،وأخذ السبع خبزات والسمك -36. األرض
واآلكلون  - 38. مث رفعوا ما فضل من الكسر سبعة سالل مملوءة ،فأكل اجلميع وشبعوا -37. اجلمع

وصعد إىل السفينة وجاء  ،مث صرف اجلموع -39. ما عدا النساء واألوالد ،كانوا أربعة آالف رجل
  .إىل ختوم جمدل
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ىف اهتمامه باجلموع، سـواء بشفاء أمراضهم، أو بتعاليمه  ملسيحاستمر ا :33-32ع
  الروحية، أو بالرد على أسئلتهم.

مر الوقت دون أن يشعروا، حىت أهنم قضوا معه ثالثة أيام، ومل يطلبوا طعاما النشغاهلم 
ىف اليومني األول والثاىن، وىف اليوم بكالمه ومعجزاته. ولعلهم قد أكلوا ما خرجوا به من بيوهتم 

الثالث مل يعد معهم أى طعام، إذ كانوا ال يتوقعون أن يستمروا ثالثة أيام خارج بيوهتم، ولكن 
  جذهبم. ملسيحكالم ا

م، خاصة إمياهنه بذلك ليمتحن تالميذقد اهتم باحتياجاهتم املادية، وحّدث  ملسيحاملهم أن ا
مسة أرغفة والسمكتني، ولكنهم لألسف فكروا بعقلهم، وليس بعد أن رأوا إشباع اجلموع باخل

  فقراء. تالميذم، وأعلنوا عجزهم عن توفري طعام هلذه اجلموع ىف الربية، خاصة وأن غالبية الإمياهنب
واتكل على اهللا، وثق أن ما يصعـب عليك من احتياجاتـك املادية  يةـالروحاهتم حبياتـك   

  سيوفره لك.
 
ه أن يبحثوا عن الطعام املوجود مع اجلموع، فلم جيدوا إال تالميذمن  حملسيطلب ا :34ع

  سبعة أرغفة وقليل من صغار السمك.
يعمل ىف األسرار املقدسة، القادرة على أن تشبع كل  الذى لروح القدسعدد سبعة يرمز ل

  الروحية. نساناحتياجات اإل
 
م حىت يسهل توزيع الطعام ه أن ينظموا اجلموع، فأجلسوهتالميذ ملسيحأمر ا :36-35ع

عليهم، ويعاينوا ىف هـدوء عظمة املعجـزة. العجيب أهنم آمنـوا أهنم سيأكلون، رغم علمهم 
يرتفع فوق  الذى ميانبعدم وجود طعام إال السبعة أرغفة والقليل من صغار السمك، ولكنه اإل

  .نسانالعقل ويؤثر على سلوك اإل
ىف املعجزة السابقة، ليعلمنا الصالة قبل تناول اخلبز والسمك، وشكر، كما  ملسيحأخذ ا

ه ليوزعوا منه، وكذا من السمك، على كل تالميذالطعام، وبارك بيده اإلهلية، وكسر اخلبز وأعطى 
املسئولون عن توزيع عطايا اهللا  العهد اجلديدهم كهنة  تالميذاجلمـوع اجلالسـة على األرض؛ فال

  لكل املؤمنني.
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ان عددهم حنـو أربعة آالف من الرجال، عدا النسـاء أكل الكل، وك :39-37ع
واألوالد. وعدد أربعة يرمز ألركان العامل األربعة، الشمال واجلنوب والشرق والغرب، وعدد ألف 

  يرمز للسماء، أى أن بركة املسيح هى للعامل كله، تشبعه وترفعه للحياة السمائية.
إىل  أيضا، فمألت سبع سالل، ويشري هذا الكسر الباقية تالميذبعدما أكل اجلميع، مجع ال

  ، فهو ُيشبع الكل ويفيض.لروح القدسعمل ا
وبعدما بارك املسيح اجلموع وصرفهم، ركب السفينة ىف حبر اجلليل، وذهب إىل مدينة 

  تسمى جمدل.
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  حمل الصليب  نييلفريساضطهاد ا

    
  

  ):4-1ون يطلبون آية (ع لفريسي) ا1(
فأجاب  -2. فسألوه أن يريهم آية من السماء ،ون والّصّدوقّيون ليجربوهفّريسّيوجاء إليه ال -1
اليوم شتاء ألن السماء  ،احوىف الصب - 3. قلتم صحو ألن السماء حممرة ،إذا كان املساء" :وقال هلم

. وأما عالمات األزمنة فال تستطيعون ،تعرفون أن متيزوا وجـه السماء ،يا مراؤون .حممرة بعبوسـة
   .مث تركهم ومضى ."ى له آية إال آية يونان النىبعطَوال ُت ،جيل شرير فاسق يلتمس آية -4

 
اجنذبت اجلموع  الذىاملسيح، ون خمتلفون مع الّصّدوقّيني، ولكن خوفهم من فّريسّيال :1ع

له وتركتهم، جعلهم يتفقون على جتربته حملاولة إظهار ضعفه، وإبعاد اجلموع عنه. فطلبوا منه أن 
واضحة ىف اجلو، أو نازلة من السماء، لتؤكد أنه املسيا املنتظر، مع  ظهريصنع هلم معجزة كبرية، ت

هم وغريهتم، مل يؤمنوا به، وما زالوا أنه صنع معجزات كثرية أمام اجلموع. ولكنهم، بكربيائ
  ون عجزه عن إمتامها، فتبتعد عنه اجلموع.ظهريقاومونه. وظنوا أنه بطلبهم آية كبرية من السماء، ُي

 
  ساعة املغرب.": املساء" :3-2ع
عند الغروب وبدء اختفاء قرص الشمس، تعطى لونا أمحر ىف السماء، وكلما ": السماء حممرة"

  كان اجلو صحوا لعدم وجود غيوم تغطى اللون األمحر.كان واضحا، كلما 
اللون األمحر عند الشروق، إذا كان غري واضح لظهور الغيوم، فمعىن ذلك ": حممرة بعبوسة"

  أن اليوم شتاء، وقد متطر.
  تستنتج منها األحوال اجلوية. الىتأى مظاهر الطقس ": وجه السماء"
املسيح، مث ظهور يوحنا املعمدان السابق له،  م عنتتكل الىتوهى النبوات ": عالمات األزمنة"

  ، فكلها تؤكد أنه املسيا املنتظر.إسرائيلقبال هبذه القوة ىف  ظهرمل ت الىتوكذلك معجزاته الكثرية 
املسيح معجزة، ألنه مل يأت ليستعرض قوته أمام الناس، بل ليخلّصهم من اخلطية. مل يعطهم 

يستطيعون به متييز حالة الطقس، بوجود مشس مشرقة  الذىلعقل ورد على جمّربيه بأن اهللا وهبهم ا
أو وجود غيم. فإن كانوا قادرين على متييز حالة اجلو، فلماذا ال يهتمون باَألْولَى أن يعرفوا النبوات 
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ى، فيؤمنون به، ويقودون يهودمجتمع اللاملكتوبة عنه؟! فهذا هو عملهم األساسى كقادة دينيني ل
  .مياناجلميع لإل

  
املسيح سبب عدم فهمهم، وهو شر قلوهبم وغريهتم منه. وقد تعلقوا بأنانيتهم أوضح  :4ع

زناة وفاسقني، أى عبدوا كربياءهم دون اهللا. وبالتاىل، دعاهم  - روحيا  - وتركوا اهللا، فصاروا 
أهل للتوبة، إذ قال هلم إهنم غري حمتاجني أن يروا آية من السماء، بل ليتذكروا قصة يونان النىب و

به. وتركهم حزينا عليهم، حىت ال يضيع وقته  مياننِيَنَوى، فيتوبوا مثلهم، وحينئذ يسهل عليهم اإل
  ىف مناقشات بال فائدة.

ال تنشغل كثريا بطلبات مادية من اهللا، واعلم أن احتياجك األول هو التوبة فتصري نقيا، وثق    
  اتك املادية.أنك إذا اهتممت فقط بالتوبة، فاهللا سيدبر كل احتياج

  

  ):12- 5ين (ع لفريسي) خـمير ا2(
انظروا وحترزوا " :وقال هلم يسوع - 6. َنُسوا أن يأخذوا خبزا ،وملا جاء تالميذه إىل العرب -5
فعلم يسوع  -8." ننا مل نأخذ خبزا"إ :أنفسهم قائلني ففكروا ىف -7." ني والّصّدوقّينيفّريسّيمن مخري ال
 ،حىت اآلن ال تفهمونأ - 9. كم يا قليلى اإلميان أنكم مل تأخذوا خبزاأنفس ملاذا تفكرون ىف" :وقال هلم

 ،وال سبع خبزات األربعة اآلالف -10. وكم قفة أخذمت ،وال تذكرون مخس خبزات اخلمسة اآلالف
ني فّريسّيكيف ال تفهمون أىن ليس عن اخلبز قلت لكم أن تتحرزوا من مخري ال - 11. وكم سال أخذمت

ني فّريسّيبل من تعليم ال ،فهموا أنه مل يقل أن يتحرزوا من مخري اخلبز ،حينئذ -12؟" والّصّدوقّيني
  .والّصّدوقّيني

 
بالسفينة من جمدل، على الشاطئ الغرىب لبحر اجلليل، إىل الشاطئ  تالميذعرب ال :5ع

  الشرقى. ومن اهنماكهم ىف اخلدمة، َنَسْوا احتياجاهتم املادية، أى أخذ طعام للطريق.
  ى ينسى بعض احتياجاته املادية أثناء انشغاله باهللا، ولكن اهللا يدبرها له.الروح نساناخلادم أو اإل  
 

ني، ويقصد فّريسّيه على انفراد بعيدا عن اجلموع، من مخري التالميذاملسيح حذر  :7-6ع
وليس حبا بذلك رياءهم، إذ يعلّمون تعاليم دينية مدققة، ولكن ألجل إظهار كرامتهم أمام الناس، 

  ىف اهللا.



  َمتَّى يلُ جِ نْ إِ 

)168 ( 

واخلمري يشبه الرياء، ألنه يسرى داخليا ىف العجني، دون أن يشعر به أحد، كمكر املرائى 
  يتظاهر بالتقوى، وقلبه بعيدا عن حمبة اهللا. الذى

ظنوا أنه يتكلم عن مخري اخلبز املادى، أى ينبههم لنسياهنم أن يأخذوا طعاما  تالميذولكن ال
  للطريق.

 
، وهى انشغاهلم باالحتياجات تالميذاملسيح خطية ىف قلـوب الم كشف كال :11-8ع

املادية، إذ ارتبكوا ألهنم نسوا الطعام الالزم للطريق. فوخبهم املسيح، مذكرا إياهم مبعجزاته بإشباع 
اجلموع باخلمس خبزات أو السبعة أرغفة، وكيف شبعوا وفاض عنهم اثنتا عشر قفة أو سبع 

لوا عليه، واثقني من قدرته على تدبري احتياجاهتم املادية، ويركزوا فقط سالل. فكان ينبغى أن يتك
  ىف اخلدمة.

 
ني اململوءة فّريسّياملسيح، أنه حيذرهم من تعاليم الحينئذ قصـد  ذـتالميفهم ال :12ع

  ريـاًء، أى يدعوهم إىل بساطة القلب وحمبة اهللا واجلميع.
حىت تصل إىل أغراضك، فهذا جيعلك تنقسم  ال تفرح بقدرتك على التظاهر مبا ليس داخلك  

على نفسك، والناس مع الوقت ال يثقون فيك، ولكن طّبق ىف حياتك ما تؤمن به، وإن كان 
  داخلك شر، ُتب عنه فتخلص من الرياء.

  
  ):20- 13(ع  لمسيحبا يمان) اإل3(

ناس إىن أنا ابن من يقول ال" :سأل تالميذه قائال ،وملا جاء يسوع إىل نواحى قيصرية فيلبس - 13
." وآخرون إرميا أو واحد من األنبياء ،وآخرون إيليا ،قوم يوحنا املعمدان" :فقالوا - 14؟" اإلنسان

أنت هو املسيح ابن " :فأجاب ِسمعان بطرس وقال - 16؟" ناأمن تقولون إىن  ،وأنتم" :قال هلم - 15
 ،ِلْن لكْعإن حلما ودما مل ُي ،ناطوىب لك يا ِسمعان بن يو" :فأجاب يسوع وقال له -17." اهللا احلى

بىن أوعلى هذه الصخرة  ،أنت بطرس :وأنا أقول لك أيضا - 18. لكن أىب الذى ىف السماوات
فكل ما تربطه  ،وأعطيك مفاتيح ملكوت السماوات -19. وأبواب اجلحيم لن تقوى عليها ،كنيسىت

." يكـون حملوال ىف السماواتوكل ما حتلّـه على األرض  ،على األرض يكون مربوطا ىف السماوات
  .أوصى تالميذه أن ال يقولوا ألحد إنه يسوع املسيح ،حينئذ - 20

 
 إميانبالهوته، فسأهلم ما هو  ميانه إىل معرفته واإلتالميذاملسيح أن يوجه أراد  :14-13ع

  الناس من جهته؟
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دان وقد قام من بأن هناك آراء كثرية، فالبعض مثل هريودس يظن أنه يوحنا املعم تالميذرد ال
صعد إىل السماء جبسده قد عاد إىل األرض، فقد كان  الذىاألموات، والبعض يقول إنه إيليا 

)، وآخرون يظنون 6- 5: 4ينتظرون جمىء إيليا قبل جمىء املسيا، استنادا إىل نبوة مالخى ( ليهودا
شابه بشارته مع بشارة أنه إرميا النىب، والبعض قال إنه أحد األنبياء القدامى وقد قام، وذلك لت

  ين دعوا الناس للتوبة استعدادا لألبدية، ولكنهم مل يستطيعوا أن يفهموا شيئا عن الهوته.الذاألنبياء 
 

ه من حنوه، فرد بطرس تالميذ إميانإىل السؤال املهم، وهو  ملسيحمث انتقل ا :16-15ع
  بن اهللا، أى اهللا املتجسد.، معلنا أهنم يؤمنون به أنه املسيا املنتظر اتالميذنيابة عن ال

 
  .إنسانأى ": حلما ودما" :17ع
 ملسيحبا ميانبروح اهللا، فهو إعالن من السماء بقوة اهللا، ألن اإل": أىب الذى ىف السماوات"

  املتجسد يعلو عن العقل واملنطق البشرى.
 أعلنه، وواضح أن ذلك بنعمة اهللا، وليس من منطق بشرى، الذىبطرس  إميان ملسيحمدح ا

  ألن سر التجسد يفوق العقل؛ فكيف يتنازل اهللا حببه واتضاعه ليتحد ببشريتنا؟!
 

ُتْبَنى  انـميأمهية هـذا اإلميـان املعلَن، إذ عـلى صخـرة اإل ملسيحأكد ا :18ع
هو اهللا. وأعلن أنه ال سلطان  ملسيحه بأن اإميان، هو لكنيسةبا إنسان، فأساس عضوية أى ةـلكنيسا

، إذ ينتقل أوالدها، املؤمنون، بعد هذه احلياة إىل فردوس النعيم لكنيسةعلى اإلبليس واجلحيم 
  .ملكوت السماواتو

 الىت ميانليوضح أن الصخرة هى صخرة اإل ،"أنت بطرس"ومل يقل له أنت صخرة، بل قال: 
  ، وليس بطرس.لكنيسةُتْبَنى عليها ا

 
املفاتيح للرسـل وخلفائهم بكنز مغلق عليه، وأعـطى  ةـلكنيسشـّبه ا": مفاتيح" :19ع

من األسـاقفة والكهنة، ليعطوا من اهللا ِحال بالغفران ملن يتوب، أو ربطا ومنعا عن األسرار 
  املقدسـة ملن يرفض التوبة.

، حيث ميلك اهللا على قلوب أوالده املؤمنني، ومتتد هذه لكنيسةأى ا": ملكوت السماوات"
  .األبدإىل  لكنيسةا
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 الذى، أعلن سر االعتراف لروح القدسيعمل فيها ا الىت لكنيسةن اع ملسيحإذ قد حتـدث ا
فيه يعطى السلطان للرسـل، وهو سـلطان احلل والربط. فكل من يصـر على خطاياه يربطون 
خطاياه عليه، فال يستحق التناول من األسرار املقدسة، وكل من يتوب ويعترف هبا، حيلونه منها 

  ويناولونه األسرار.
وخلفائهم  تالميذ، أى لكل الالعهد اجلديدهذا السلطان لبطرس ممثال لكهنوت  ملسيحأعطى ا

  ).18: 18من األساقفة والكهنة، وسيكرر نفس السلطان مرة أخرى ىف (ص 
السبعة،  لكنيسةوهذا أول إعالن واضح عن تأسيس سر التوبة واالعتراف، أحد أسرار ا

  كلها. الروحيةة وأعلنه مبكرا ألمهيته، إذ أن التوبة مدخل للحيا
 

ه أال يتحدثوا عن هذا األمر مع تالميذبعد إعالنه الواضح عن الهوته، أوصى  :20ع
الشعب به. وبعد إمتام الفداء  إميانني والرؤساء الدينيني، فيعطلوا فّريسّياجلموع، لئال يثريوا حسد ال

  م.إمياهنعلى الصليب، وإعالن قيامته، يثّبت هذا احلديث 
جيعلك ال تنزعج من تقلبات العامل، بل تفرح بعشرته، وتستعد للوجود الدائم  يحملسك باإميان  

  ه.ملكوتإىل خدمته جلذب النفوس البعيدة حىت تدخل  أيضاى، ويدفعك السماو هملكوتمعه ىف 
  

  ):28- 21) ضرورة حمل الصليب (ع 4(

ويتأمل كثريا  ،رشليمظهر لتالميذه أنه ينبغى أن يذهب إىل أوابتدأ يسوع ُي ،من ذلك الوقت - 21
فأخذه بطرس  - 22. وىف اليـوم الثالث يقـوم ،قتـلوُي ،من الشـيوخ ورؤسـاء الكهنة والكتبة

اذهب " :فالتفت وقال لبطرس -23." ال يكون لك هذا ،حاشاك يا رب" :وابتـدأ ينتهره قائال ،إليه
 :حينئذ قال يسوع لتالميذه - 24 ".ألنك ال هتتم مبا هللا لكن مبا للناس ،أنت معثرة ىل ،عىن يا شيطان

ص نفسه فإن من أراد أن خيلّ - 25. فلينكر نفسه وحيمل صليبه ويتبعىن ،إن أراد أحد أن يأتى ورائى"
ألنه ماذا ينتفع اإلنسان لو ربح العامل كله وخسر  - 26. ومن يهلك نفسه من أجلى جيدها ،يهلكها
ن ابن اإلنسان سوف يأتى ىف جمد أبيه مع فإ -27؟ أو ماذا يعطى اإلنسان فداء عن نفسه ،نفسه

إن من القيام ههنا قوما ال  ،احلق أقول لكم - 28. وحينئذ جيازى كل واحد حسب عمله ،مالئكته
  ."يذوقون املوت حىت يروا ابن اإلنسان آتيا ىف ملكوته

 



  السَّاِدُس َعَشرَ  احُ حَ صْ األَ 

)171 (  

-21: 5(ص ، أعضاء جممعهم األعلى وهو السـنهدرمي  ليهودرؤساء ا": الشيوخ" :21ع
22.(  

  رئيس الكهنة احلاىل، والرؤساء القدامى، ورؤساء فرق الكهنة.": اء الكهنةرؤس"
  ناسخى الناموس ومعلميه.": الكتبة"

، كان ضروريا أن األبدتثبت إىل  الىته، وتأسيس كنيسته تالميذالهوته ل ملسيحبعدما أعلن ا
 الىتة اآلالم ه ضرورتالميذ، أى سفك دمه على الصليب. فأوضح للكنيسةيعلن مثن إقامة هذه ا

تؤدى ىف النهاية إىل موته ليفدى البشرية؛ ولكنه يقوم بعد ذلك ىف  الىتيتقبلها من شيوخ الكهنة، و
  اليوم الثالث. فبعدما عرفوا الهوته، ميكنهم فهم قيامته، وال ينزعجوا من آالمه.

 
عن آالمه، نوع من االنفعال نتيجة  ملسيحظن بطرس أن كلمات ا": أخذه" :23-22ع

من التحدث هبذا الكالم، لئال يؤثر على باقى  ملسيحله، فحاول أن مينع ا ليهودثرة مقاومة اك
  باحلزن واليأس. تالميذال

  حياول منعه من االستمرار ىف هذه األحاديث.": ينتهره"
فكرة الفداء، ورأى أن  تالميذكان بطرس مؤمنا بالهوته، ومل يفهم هو وباقى ال": حاشاك"

  ع قوته.اآلالم تتعارض م
  ، إذ يفكر ىف اململكة األرضية، وليس املُلك السماوى.شيطاىنألن تفكريه ": يا شيطان"
  حتاول يا بطرس تعطيل فداء البشرية.": معثرة"
  أى املُلك األرضى، وليس فكر اهللا وهو فداء البشرية.": مبا للناس"

اعتقدوا هبا مع باقى  الىت، األرضى لكوت، ألنه هدم فكرة اململسيحملا سيعانيه ا تالميذتأثر ال
  .أورشليممن تسليم نفسه للكهنة بذهابه إىل  ملسيح، واندفع بطرس ليمنع اليهودا

، فانتهر بطرس ألنه يعطل فداء البشرية، وذلك لتمسكه باملُلك األرضى، ومكانته ملسيحأما ا
  .ملكوت السماوات، متناسيا األهم وهو لكوتىف هذا امل
  ، ومها:لكنيسةعضوا ىف هذه ا نسانْرطَىِّ تبعيته ليصري اإلَش ملسيحأعلن ا :25-24ع
  ) إنكار النفس، أى االتضاع.1(
  ووصايا اهللا. ميان) محل الصليب، أى احتمال اآلالم ألجل التمسك باإل2(
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أن ختليص النفس من خطايا العامل يلزم إهالكها، مبعىن  ملسيحوإذ بدا الطريق صعبا، أوضح ا
، ينقذها ملسيحدّية ىف النفس، ومن ُيهلك نفسه، أى حيمل الصليب ألجل ارفض وقتل كل شهوة ر

  .لكوتمن الضياع ىف شرور العامل، وجيد هلا مكانا ىف امل
 

لنفسه شهوات العامل، ولو تصورنا أنه َملََك  نسانمن الناحية األخرى، لو استباح اإل :26ع
، ألن هذه النفس ليس ما يساويها كل شهوة فيه، سيخسر أبديته، وهبذا يكون قد أضاع كل شىء

نفس واحدة ال يستطيع أن جيد غريها، وهى أغلى من كل ممتلكات العامل  نسانأو يعوضها، فلإل
أغلى شىء ىف  نساناملسفوك ألجلها، فال ميكن أن يضيع اإل ملسيحوشهواته، ومثنها هو دم ا

  الوجود، وهو نفسه، ألجل أية شهوات مادية مؤقتة.
  
، انـنسأن يدعـو اسـمه ىف السماء ابن اإل ملسيحال يستحى ا": نسانابن اإل" :27ع

فكما شاركنا ىف الضعف باجلسد على األرض، يشركنا معه ىف اجملد السماوى، ويظل بيننا كبكر 
  بني إخوة كثريين.

على  إنسانوحياسب كل يأتى ىف جمد أبيه مع مالئكته، هنا ليوم الدينونة، حني  ملسيحينبههم ا
  ، وحمبته له، وكل أعماله.هإميان

فهو هبذا ُيطَْمئن أتباعه أن ما يعانونه على األرض، سيأخذون مكافأته يوم الدينونة. وعلى 
  ين تلذذوا باخلطية، سيعاقَبون ىف ذلك اليوم.الذالعكس، األشرار 

 
ه الثالث: تالميذىف ملكوته، قد ُيقَصد به جتليه على اجلبل أمام  نسانجمىء ابن اإل :28ع

  طرس ويعقوب ويوحنا.ب
وُملكه على القلوب ىف بالد العامل املختلفة، وهذا  ملسيحبا ميانوقد يكون املقصود انتشار اإل

عاش إلىقرب هناية  الذىين عاشوا مدة طويلة، مثل يوحنا احلبيب الذ تالميذقد عاينه كثري من ال
  القرن األول.

مه واحتياجات اجلسد. وال تكن مقاييسك ال تنبهر بشهوات العامل الزائلة، أو تنشغل هبمو   
نفسك بنمو عالقتك مع اهللا وخدمة اآلخـرين،  خالصمادية مثل باقى الناس، بل اطلب 

يسمح هبا اهللا لك، مدربا  الىتمفضـال عمل الرمحة عن راحتك، وتقّبل بفرح كل اآلالم 
ـاعرك نفسك كل يوم على ضبط شـهواتك واسـتخدام كل شىء مبقدار، حىت تنطلق مش

 ية.ألبدباحلب حنو اهللا، وُتعد نفسك ل
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ابُِع َعَشرَ  احُ حَ صْ األَ    السَّ
  دفع الضرائب  التجلى

    
 

  ):9-1) التجلى (ع 1(

وصعد هبم إىل جبل عال  ،أخذ يسـوع بطرس ويعقوب ويوحنا أخاه ،وبعد سـتة أيام -1
وإذا  - 3. وصارت ثيابه بيضاء كالنور ،وأضاء وجهه كالشمس ،وتغريت هيئته قدامهم -2. منفردين

يا رب جيد أن " :فجعل بطرس يقول ليسـوع - 4. ظهـرا هلم يتكلمـان معهموسى وإيليا قد 
وفيما  - 5." لك واحدة وملوسى واحدة وإليليا واحدة ،نصنع هنا ثالث مظال ،فإن شئت ،نكون ههنا
 ،هذا هو ابىن احلبيب الذى به سررت :وصوت من السحابة قائال ،رة ظللتهمإذا سحابة نّي ،هو يتكلم
 ،فجاء يسوع وملسهم - 7. سقطوا على وجوههم وخافوا جدا ،ملا مسع التالميذو -6. له امسعوا

وفيما هم نازلون  - 9. فرفعوا أعينهم ومل يروا أحدا إال يسوع وحده - 8." قوموا وال ختافوا" :وقال
  ."حىت يقوم ابن اإلنسان من األموات ،علموا أحدا مبا رأيتمال ُت" :أوصاهم يسوع قائال ،من اجلبل

 
ه املقربني تالميذمع ثالثة من  ملسيحعد ستة أيام من إنبائهم خبرب آالمه وموته، صعد اب :1ع

َجثَْسْيَمانِى ين انتخبهم الصطحابه أثناء إقامة ابنة َياْيُرَس، وللدخول معه إىل أعماق بستان الذإليه، 
، فهو يريد أن ى أن يفهموا أمورا عالية أكثر من الباقنيالروحقبل القبض عليه، وذلك الستعدادهم 

  كل شىء للكل، ولكن ليس الكل يريدون أن يفهموا، فهؤالء حمبتهم أكرب له. ظهري
ولكنه أقل من عدد سبعة، أى كمال  اإلنساىن،هذا العدد إىل كمال العمل  يرمز ":ستة"

نة ، تعلن نعمة اهللا له املعوما يستطيعه من جهاد اإلنسانالعمل اإلهلى بالروح القدس. فعندما يكمل 
  يرون صلبه وموته. عندما، حىت ال يتعبوا ويتشككوا تالميذاإلهلية. فقد كان التجلى ملساندة ال

وقد أخذ الثالثة، ألنه على فم شاهدين أو ثالثة تقوم كل كلمة، وهم ميثلون البشرية كلها، 
  مثل أوالد نوح الثالثة.

حملدود، بالتعب، للصعود إىل ارتفع هبم على جبل عالٍ، إذ يلزم االرتفاع عن الفكر األرضى ا
 السمائيات، حىت يعلن اهللا نفسه لنا.
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ه الثالث، فأعظم نور يعرفونه تالميذبعضا من هباء الهوته، قدر ما حيتمل  ملسيحا ظهرأ :2ع
يضىء حياتنا. أما ثيابه، فصارت ناصعة  الذىهو الشمس، وهكذا صار وجهه، فهو مشس الرب 

  .ملسيحتستنري با الىت لكنيسةتصقة باجلسد، فترمز لالبياض كالنور، والثياب هى املل
 

يكمل  ملسيحميثل األنبياء، ألن ىف ا الذىميثل الناموس، وإيليا  الذىموسى  ظهر :3ع
الناموس، ونبوات األنبياء، وليؤكد أنه يكمل الناموس ويثّبت كل تعاليم األنبياء. وموسى مات مث 

هو إله األحياء  ملسيحىف هذا التجلى. فا ظهره وجاء ليجبسم روحاىن، أما إيليا فقد صعد جبسد ظهر
  ين ماتوا أرواحهم حمفوظة عنده.الذواألموات، ألن 

)، إذ هو 31: 9(لو  أورشليمكان مزمعا أن يكمله ىف  الذىتكلم موسى وإيليا عن الفداء 
يا من شخصيىت موسى وإيل تالميذالعامل، وغالبا قد عرف ال خالصهدف الناموس واألنبياء، أى 

  من التجلى ما يلى: ظهرهلما وحديثه معهما. وي ملسيحمناداة ا
  ين رقدوا مثل موسى ما زالوا أحياء عند اهللا.الذ) أن 1(
  ) أن األرواح ىف السماء يعرفون بعضهم.2(
 نا.الص) أن القديسني ىف السماء مهتمنب خب3(

 
موسى وإيليا، فتمنوا أال جـدا هبذا املنظـر اإلهلى، ومتتعوا برؤية  تالميذفـرح ال :4ع

  ينتهى هذا املنظر.
 تالميذومن فرح بطرس وإعجابه بعظمة هذا التجلى، اندفع كعادته، فعّبر عن مشاعر ال

صنع ثالث مظال، ليستقروا فترة أطول ىف هذا املكان؛ ومل يكن يفهم أن  ملسيحبعرضه على ا
  انيني ال حيتاجون إىل مظال لتحميهم.الروحهؤالء 

 
أهنم لن حيتملوا رؤية الهوته أكثر  ملسيحء انبهار بطرس وتعلقه مبنظر التجلى، رأى اأثنا :5ع

وموسى وإيليا  ملسيحمن هذا، فأتت سحابة منرية، ترمز حللول اهللا النوراىن، واختفى داخلها ا
 ملسيح. وىف هذا املنظر املخوف داخل السحابة، مسعوا صوتا من السماء يعلن أن اتالميذوالثالثة 

هو ابن اهللا،  ملسيحاالبن احلبيب، وله ينبغى أن خيضع ويسمع كل البشر؛ فاآلب يشهد أن ا هو
  االبن الوحيد اجلنس.
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وال  ملسيحدخلوا ىف السحابة ومل يعودوا ينظرون شيئا، ال ا عندماجدا  تالميذخاف ال :6ع
ء، سقطوا على كل واحد منهم رفيقيه. وأمام رهبة صوت اآلب من السما أيضاموسى وإيليا، وال 

  الفادى قادر أن يقيمهم من األرضيات إىل السمائيات. ملسيحاألرض لضعفهم كبشر، ولكن ا
 

ه، فسندهم وشجعهم، وقاموا ليجدوا منظر التجلى قد انتهى، تالميذ ملسيحملس ا :8-7ع
  تعودوا شكله، يقف منفردا هبيئته البشرية العادية معهم. الذىويسوع، 

  إهلنا وخملّصنا. ملسيحأن احلاجة إىل واحد، وهى النظر إىل ا ملقدسلكتاب اوهبذا، يؤكد ا
 

أو اجلموع مبنظر التجلى إال بعد قيامته من  تالميذأال خيربوا باقى ال ملسيحأوصاهم ا :9ع
وا ظهرني ضدهم، إذ يفّريسّياألموات، وذلك ألن السامعني لن يصدقوا، وسيثري ذلك الكتبة وال

 أمـورا غري حقيقية ىف نظرهم. وإن صّدق البعض كالمهم، قد يقودهم أمامهم كاذبـني، ُمدَّعني
 الذىى السماوى الروحيتمنونه، فيبتعدون عن املُلك  الذىهذا إىل تثبيت فكرة املُلك األرضى 

  .ملسيحيقصده ا
ولكن، بعد القيامة، يكون منظر التجلى مؤيِّدا لالهوته، مث يتأكدوا من ذلك أكثر بعد حلول 

  عليهم، أى مبعونة اهللا. قدسلروح الا
مستعد أن يتجلى أمامك إن كنت ترغب ىف ذلك، بل هو يتجلى فعال، ولكنك قد ال  ملسيحا   

وإرشادات  لكتاب املقدستالحظه ألجل كثرة انشغاالتك املادية، فهو حيدثك من خالل ا
وك للتوبة ، بل من خالل أحداث احلياة وتعليقات احمليطني بك، وبطرق متنوعة يدعلكنيسةا

ومعرفته واحلياة معه. وكلما أصغيت باهتمام، يزيد ظهوره لك بطرق بسيطة واضحة، فتتمّتع 
  بعشرته دائما.

  

  ):13-10) مجىء إيليا (ع 2(

فأجاب  - 11؟" فلماذا يقول الكتبة إن إيليا ينبغى أن يأتى أوال" :وسأله تالميذه قائلني - 10
ولكىن أقول لكم إن إيليا قد جاء ومل  -12. يرد كل شىءو ،إن إيليا يأتى أوال" :هلم يسوع وقال

حينئذ فهم  - 13." كذلك ابن اإلنسان أيضا سوف يتأمل منهم ؛بل عملوا به كل ما أرادوا ،يعرفوه
  .التالميذ أنه قال هلم عن يوحنا املعمدان
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ر، إذ ، وكان هذا مع الفجملسيحالثالثة نازلني من على اجلبل مع ا تالميذفيما كان ال :10ع
نزلوا من اجلبل ىف اليوم  عندماأهنم  أيضاأن التجلى قد حدث غالبا ليال، ألن لوقا اإلجنيلى يذكر 

عما يقوله الكتبة أن إيليا ينبغى أن  ملسيح)، سألوا ا37- 28: 9التاىل، أى بعد انقضاء الليل (لو 
ء آخر، ألن إيليا مل ميت، على اجلبل، أم أنه جمى ملسيحيأتى ثانية على األرض، فهل مت هذا بتجلى ا

  بل صعد حيا إىل السماء؟
  ).5: 4وقد ذُكر جمىء إيليا الثاىن ىف نبوة مالخى (

 
أن إيليا سيأتى ثانية ليدعو الناس إىل التوبة، وسيحدث هذا قبل يوم  ملسيحأكد ا :11ع

شرية قبل ، ىف آخر فرصة متاحة للبميانالدينونة مباشرة، وسط هياج الشر، ليعيد الناس إىل اإل
  الدينونة.

 
هنا إىل جمىء إيليا الروحى، حيث أتى يوحنـا املعمدان بنفس  ملسيحأشـار ا :13-12ع

طباع إيليا، أى التجرد من املاديات، والقوة ىف إعالن احلق. وقد تأمل املعمدان من مقاومة الكتبة 
أن يوحنا قد أتى بروح إيليا،  ليهود، ومل يعرف انسانابن اإل ملسيحني له، مثلما يفعلون بافّريسّيوال

  أى بنفس طباعه.
أى قاومـوه وُسرُّوا بقتله، فمع أن القاتل هو هريودس، ولكن لوال ": عملوا به كل ما أرادوا"

  مقاومة رؤساء الكهنة له، ملا استطاع أن يقتله ألنه كان خياف من الشعب.
إعداد يوحنا الطريق له، فعلموا شرح هلم تفاصيل  عندماإال  تالميذمل يفهم ال": فهم التالميذ"

  أتى بروح إيليا. الذىأن الكالم عن يوحنا 
اهللا ينبهنا للتوبة بطرق كثرية مهما كان شرنا، فليتنا نتجاوب مع نداءاته سريعا، فهو أب حنون   

  سيسندنا ويعطينا القوة لرفض إغراءات اخلطية.
  

  ):21-14(ع  يذ عن إخراجهالمذى عجز التن الا) إخراج الشيط3(

فإنه  ،ارحم ابىن ،يا سيد" :وقائال - 15. تقدم إليه رجل جاثيا له ،وملا جاءوا إىل اجلمع - 14
فلم يقدروا  ،وأحضرته إىل تالميذك - 16. وكثريا ىف املاء ،ويقع كثريا ىف النار ،صرع ويتأمل شديداُي

إىل  ،مىت أكون معكم إىل ،امللتوى ،أيها اجليل غري املؤمن" :فأجاب يسوع وقال - 17." أن َيشفوه
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فَُشِفَى الغالم من تلك  ،فخرج منه الشيطان ،فانتهره يسوع - 18." قدموه إىلَّ ههنا ؟مىت احتملكم
؟" ملاذا مل نقـدر حنن أن خنرجه" :مث تقـدم التالميذ إىل يسـوع على انفـراد وقالوا -19. الساعة

ان لكم إميان مثل حبة خردل لكنتم لو ك ،فاحلق أقول لكم ،لعدم إميانكم" :فقال هلم يسوع - 20
وأما هذا  - 21. وال يكون شىء غري ممكن لديكم ،تقولون هلذا اجلبل انتقل من هنا إىل هناك فينتقل

  ."فال خيرج إال بالصالة والصوم ،اجلنس
 
أمامه، إذ تقدم  الشيطانضعف  ظهربعد ظهور الهوت املسيح ىف التجلى، ي :16-14ع

يلقيه على األرض فاقدا الوعى، وأحيانا  شيطانذى به المنه شفاء ابنه  إليه رجل وسجد له، طالبا
الشرير اخلاضع إلبليس، فيفقد  نسانيلقيه ىف النار أو املاء ليقتله، فينقذونه بصعوبة. وهذا ميثل اإل

  سالمه واتزانه، وحياول إبليس إهالكه بإلقائه ىف الشهوات املختلفة.
عجزوا عن إخراجه، مع أهنم أخرجوا شياطني آخرين  املسيح تالميذوقد أضاف الرجل أن 

  ية.ليهودأرسلهم للتبشري ىف ا عندما
 
، وهو ميثل شيطانذى بابنه اله، والرجل تالميذ إميانوبخ املسيح ضعف  :18-17ع

التواءهم، أى شكهم ىف قدرة اهللا، وانشغاهلم ىف الشهوات العاملية، ألن  أيضااجلمع كله، ووبخ 
ين ظهر، وأخـذوا حياوروهنم، مالشيطانعن إخـراج  تالميذفرصـة عجز ال الكتبة انتهـزوا

  .يسوععجزهم، ومشككني ىف مكانة معلمهم 
وللجمع،  تالميذم. وكان هذا مفيدا للإمياهنضعف  ظهرووبخ ضعفهم، ألنه فارقهم قليال، ف

  شىء. حىت يعرفوا أن مصدر قوهتم هو املسيح، فيلتجئوا إليه دائما، ويستطيعوا عمل كل
  عاد صحيحا. الذى، فخرج من الغالم الشيطانمث انتهر 

 
  الصغري جدا. ميانأصغر البذور حجما، وهى ترمز لإل": حبة خردل" :20-19ع

، الشيطاناملسيح عن سبب عجزهم عن إخراج هذا  تالميذبعد انصراف اجلموع، سأل ال
مهما كانت صغرية، تستطيع  انـميأن قـوة اإل رـظهم، وأإمياهنفأكد هلم أن السبب هو عـدم 

م ىف عهد األنبا 970نقل اجلبـل؛ وقد مت هذا فعـال ىف نقـل جبـل املقطم بالقاهـرة عام 
  ).62ابرآم ابن زرعة السرياىن (البابا 

واملقصود ليس فقط اجلبل العادى، بل باألكثر اخلطايا والشهوات الرديئة، وهى األصعب من 
  اجلبال العادية.
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ىف صلوات  ظهري الذى ميان، حنتاج لإلالشيطانأنه للتغلب على  حملسيأعلن ا :21ع
يستخدمها إبليس ىف إغرائنا. وبالتاىل، ُنفِْقَدُه  الىتعميقة، وللصوم ألنه جترد من الشهوات العاملية 
  حمبتنا هللا أكثر من الطعام واملاديات. ظهرقوته ونقهره بقوة اهللا؛ باإلضافة إىل أن الصوم ي

يسمح بظهور عجزك أحيانا، فهذا لكيما تفحص نفسك وتلتجئ إليه، فتنال قوة  إن كان اهللا  
، فال تتضايق من الضعفات والسقطات، بل قم سـريعا، واثقا الروحيةأكرب وتتقدم ىف حياتك 

  .الشيطانأنك ابن اهللا احملبوب القادر بقوته أن تقهر كل قوة 
  

  ):23-22بموته (ع  تالميذينبئ ال لمسيح) ا4(
. ابن اإلنسان سوف ُيَسلَُّم إىل أيدى الناس" :قال هلم يسوع ،وفيما هم يترددون ىف اجلليل - 22

   .فحزنوا جدا ."وىف اليوم الثالث يقوم ،فيقتلونه - 23
 
وذلك بيد يهوذا اإلسخريوطى، إىل رؤساء الكهنة، مث تسليمهم إياه ": ُيَسلَُّم إىل أيدى الناس"

  إىل بيالطس.
ه ثانية إىل ضرورة القبض عليه، وآالمه تالميذىف مدن اجلليل وقراها، نّبه  ملسيحأثناء تبشري ا

  حيدث ذلك. عندماوموته مث قيامته، حىت ال ينزعجوا 
وقد كان ذلك أسـهل بعد جتليه وظهـور الهوته. ولكنهم حزنـوا، حملبتهم له، ولضعفهم 

، ومل يستوعبوا لروح القدساىف مواجهة العامل بدونـه، إذ مل يكونـوا يفهمون بعد قـوة عمل 
معىن القيامة، وغطاهم احلـزن ألن تصـورهم ما زال مرتبـطا باملُلك األرضـى، وبقـوة 

  .الروحيةاملادية وليست  ملسيحا
، وأطع أب لكنيسةتسلك فيها، واستمع لتعاليم ا الىتاُطلب من اهللا أن يوّضح لك الطريق   

  مشيئته، وتنمو كل يوم ىف معرفته. اعترافك، فتخرج عن أفكارك اخلاصة وتفهم 
  

  ):27-24) ضريبة الدرھمين (ع 5(

أما يوىف " :تقدم الذين يأخذون الدرمهني إىل بطرس وقالوا ،وملا جاءوا إىل كَفَْرَناُحوَم - 24
 ،ماذا تظن يا ِسمعان" :سبقه يسوع قائال ،فلما دخل البيت ."َبلَى" :قال -25؟" معلمكم الدرمهني
من " :قال له بطرس - 26؟" أمن بنيهم أم من األجانب ،األرض اجلباية أو اجلزية ممن يأخذ ملوك

لق أاذهب إىل البحر و ،لئال نعثرهم ،ولكن -27. فإذًا البنون أحرار" :قال له يسوع ."األجانب
  ."فخذه وأعطهم عىن وعنك ،ستاراإجتد  ،ومىت فتحت فاها ،والسمكة الىت تطلع أوال خذها ،صنارة
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يأخذون درمهني كل سنة من كل شخص يهودى ألجل  ليهودكهنة اكان  :24ع
احتياجات اهليكل، والدرهم وقتذاك كان عملة قيمتها صغرية. وقد أتى جامعو الضرائب إىل 

هلذه الضريبة، حىت إذا مل يوفها معتربا نفسه نبيا، جيدوا  ملسيحية، وسألوا بطرس عن إيفاء اليهودا
عادى وليس املسيا  هتم باحتياجاته، وإذا دفع الدرمهني، فهو شخصعلة عليه أنه ضد اهليكل وال ي

  املنتظر، ألن املسيا ىف نظرهم ميلك ملكا أرضيا.
على اهتمام اليهودى خبدمة اهليكل  وهذه الضريبة ليست إجبارية من الدولة، بل دليال

  وعبادته.
 

  أى نعم، وبالتاىل املوافقة على دفع الضريبة. ":َبلَى" :26-25ع
م املسيح باحلديث الذى دار بني جامعى الضرائب وبطرس دون أن يسمعه، ألنه اهللا العامل عل

بكل شىء. فبادر بسؤال بطرس عن مجع الضرائب هل يكون من البنني (اليهود)، أم من األجانب؟ 
من دفع الضرائب، أى املسيح  إذًا البنون أحرار :قال له يسوع حينئذ. من األجانب :قال له بطرس

  ابن اهللا وصاحب اهليكل، فبالطبع ال يدفع الضريبة.هو 
  يقصد املسيا املنتظر واألنبياء، وهؤالء ال تؤخذ منهم ضريبة ألهنم أصحاب اهليكل."بنيهم": 

  غري األنبياء. ليهوديقصد باقى ا"األجانب": 
، حيث أن ِاخضع للنظام املوجود ىف اجملتمع، حىت لو كان غري سليم ىف نظرك، احتراما لقوانينه  

  قلبك منشغل مبا هو أهم، أى األبدية.
 

وسأدفع الضريبة. ووّجهه ال نعثرهم، لعدم إميان كهنة اليهود بعد، قال لبطرس:  :27ع
يصطادها  والسمكة الىتىف البحر،  صنارةاملسيح إىل العمل الذى يعرفه، وهو صيد السمك، فيلقى 

سـاوى أربعة دراهم، فيدفـع الضريبة عن وهو عملة ت ،تاراـسإ فيجـد فيه يفتـح فمها ،أوال
  املسيح وعن نفسه.

وهبذا يظهر سلطان املسيح على احليوانات، وعلمه بالغيب، أى بوجود إستار ىف فم السمكة، 
  مث يوّجهها لتخرج ىف الصنارة.

  كما تظهر حمبته واهتمامه بتلميذه بطرس، فيدفع عنه الضريبة.
  يذه، إذ ليس له أية أموال حىت ولو القليل منها.ويظهر أيضا فقر املسيح وغالبية تالم

ثق أن إهلك، ضابط الكل، قادر على كل شىء، ويسد احتياجاتك، فال تنزعج من الذين   
  يقاومونك.
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  الثَّاِمُن َعَشرَ  احُ حَ صْ األَ 
  التسامح  العثرة

    
 

  ):5-1) اتضاع الطفولة (ع 1(
فمن هو أعظم ىف ملكوت " :وع قائلنيـذ إىل يسـتقدم التالمي ،اعةـىف تلك الس -1

إن مل ترجعوا  ،احلق أقول لكم" :وقال - 3. فدعا يسوع إليه ولدا وأقامه ىف وسطهم -2؟" السماوات
فهو  ،فمن وضع نفسه مثل هذا الولد - 4. فلن تدخلوا ملكوت السماوات ،ل األوالدوتصريوا مث

  ."فقد قبلىن ،ومن قبل ولدا واحدا مثل هذا بامسى -5. األعظم ىف ملكوت السماوات

 
بطريقة بشرية، فطلبوا أن يعرفوا من  ملكوت السماواتيفكرون ىف  تالميذما زال ال :1ع

مباحثات وأفكار داخلهم عمن هو األعظم فيهم، ومن سيكون  هرظهو األعظم ىف السماء. وهذا ي
  اجلديد؛ وحمبة الرئاسة بالطبع نوع من الكربياء. لكوترئيسا ىف امل

 
حيب الكل. وقد قدم  الذىعليهم أن األعظم، هو املتضع الربىء  ملسيحكان رد ا :3-2ع

مثله ىف االتضاع والرباءة هلم إجابته بشكل عملى، فأقام طفل ىف وسطهم، وطالبهم أن يصريوا 
. ويالحظ أنه مل جيب على سؤاهلم وهو من هو األعظم، لكوتواحلب، فهذه هى شروط دخول امل

  .لكوت، لُيفَهم أنه مبحبة الرئاسة والكربياء لن يدخلوا امللكوتبل أعلن شروط دخول امل
 

ع لوصايا اهللا مثل أخريا على سؤاهلم بأن األعظم هو املتضع والربىء املطي ملسيحا أجاب :4ع
  ية.األبدىف  ملسيحبا نسانهذا الطفل، وعلى قدر التميز ىف التشبه باألطفال، يتمتع اإل

 
  .ملسيحأى من أجل ا": بامسى" :5ع

كانت مهملة ىف ذلك الوقت من كل فئات  الىتالطفولة  ملسيحمن ناحية أخرى، أكرم ا
أعلن انتساب الطفولة له، فمن يقبل طفال ويراعيه ، فقد ليهودالعامل، سواء الرومان أو اليونانيني أو ا

نفسه، ألن هذا القبول معناه احلب واحلنان. فالناس يهتمون بإضافة  ملسيحويهتم به، كمن قبل ا
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يوجه أنظارهم إىل قبول الضعفاء واحملتقَرين واحملتاجني، ألن االهتمام  ملسيحوقبول األغنياء، ولكن ا
  .ملسيحهبم هو اهتمام با

ليس له من يسأل عنه، أو يعاىن ضعفا، فمحبتك  إنسانتم، ليس فقط باألطفال، بل بكل اه   
  املقدمة له يفرح هبا اهللا كأهنا له شخصيا.

 
  ):14-6) العثرة (ع 2(

َوُيْغَرَق  ،فخري له أن ُيَعلََّق ىف عنقه حجر الرحى ،ومن أعثر أحد هؤالء الصغار املؤمنني ىب" -6
ويل لذلك اإلنسان الذى  ،ولكن .فالبد أن تأتى العثرات ،يل للعامل من العثراتو - 7. ىف لُجَِّة البحر
خري لك أن تدخل احلياة أعرج  ،فاقطعها وألقها عنك ،فإن أعثرتك يدك أو رجلك - 8. به تأتى العثرة

وإن أعثرتك عينك فاقلعها وألقها  - 9. ى ىف النار األبدية ولك يدان أو رجالنن أن ُتلقَِم قطعأأو 
ال حتتقروا  ،انظروا - 10. خري لك أن تدخل احلياة أعور من أن ُتلقَى ىف جهنم النار ولك عينان ،نكع

ألىن أقول لكم إن مالئكتهم ىف السماوات كل حني ينظرون وجه أىب الذى ىف  ،أحد هؤالء الصغار
ان إن ك ،ماذا تظنون - 12. ألن ابن اإلنسان قد جاء لكى خيلّص ما قد هلك - 11. السماوات

؟ أفال يترك التسعة والتسعني على اجلبال ويذهب يطلب الضال ،إلنسان مئة خروف وضل واحد منها
. ن التسعة والتسعني الىت مل تضلـرح به أكثر مـفاحلق أقول لكم إنه يف ،دهـوإن اتفق أن جي - 13
  ."أن يهلك أحد هؤالء الصغار ،ليست مشيئة أمام أبيكم الذى ىف السماوات ،هكذا - 14

 
أى شخص ضعيف ىف قدراته وميكن إسقاطه ىف اخلطية، وهذا يشمل ىف ": الصغار" :7-6ع

  احلقيقة كل املؤمنني، ألن الكل معرض للسقوط ىف اخلطية.
  ملء البحر وعمقه.": لُجَِّة البحر"

ىف خطية َوُيْسِقطَ غريه. وتنتج العثرات من حمبة  نسانالعثرة خطية مضاعفة، إذ يسقط اإل
املية، وعدم املرونة، وقلة اإلحساس باآلخرين، خاصة الضعفاء مثل األطفال. لذا فهى الشهوات الع

"أن ُيَعلََّق جرم عظيم، ومن يصر على إعثار غريه وال يتوب، فالبد أن يهلك، ويعّبر عن هالكه بـ
وهو حجر ثقيل يستخدم ىف سحق احلبوب بأن يدار فوق حجر ثابت.  ،ىف عنقه حجر الرحى"

  املربوط هبذا احلجر، فإنه حتما سيغرق ىف البحر. نسانقَى اإلُيلْ عندماو
يعلن أن الويل ينتظر من يسبب  ملسيحفإن كانت العثرات البد أن توجد ألجل شر الناس، فا

يرمز  الذىيغرق ىف عمق البحر،  الذىعثرة وسقوط غريه، وصار حمكوما عليه باهلالك مثل 
  ا كثرية، ويبتعد عن اهللا.للشهوات العاملية، فيسهل سقوطه ىف خطاي



  َمتَّى يلُ جِ نْ إِ 

)182 ( 

ك وتصرفاتك، حىت ال ُتعثر البسطاء وُتبعدهم عن اٍهللا... فكيف ُتسقط ظهردقق ىف كالمك وم  
  ألجلهم، كيف تسلمهم للخطية باستهانتك؟! ملسيحمن مات ا

  يعثر غريه قد حتجر قلبه بشهوات العامل، وهلذا كانت عقوبته شديدة جدا. الذىإن   
 

  قصد حياتنا ىف العامل.ي": احلياة" :9-8ع
تعتربه مهما مثل عضو من  الذىأى حتيا بدون الشخص أو األمر ": أعرج... أقطع... أعور "

  جسدك كرجلك ويدك وعينك.
  العذاب األبدى.": جهنم النار"

بعد أن تكلم عن خطورة إعثار اآلخرين، ينبهنا أال نعثر حنن ونسقط ىف اخلطية، ويقول أنه 
ا، نتخلّص منه ما دام يعثرنا. وأعطى تشبيهات ألعضاء ضرورية ىف اجلسم مثل مهما كان األمر هام
ترمز لألمور اهلامة ىف حياتنا، ما دامت تقودنا لشهوات ردّية، فلنبعد عنها،  الىتالرجل واليد والعني 

سواء كان صديق أو قريب أو مكان أو عمل معثر أو هواية، أو أى شىء يستخدمه إبليس 
خلطية. فخـري لك أن تعيش ىف هذه احليـاة األرضية متنازال عن أمر هام، فتكون إلسـقاطنا ىف ا

كاألعرج أو األقطع أو األعور، من أن تتمسك مبا يعثرك ويسقطك ىف اخلطية، فتذهب للعذاب 
  ى.األبد
ال تقل سأترك اخلطية وأمتسك بالعالقة الشريرة، ما دمت قد سقطت، فاهرب حبياتك من هذه   

  ى.األبدنفسك أهم شىء. ال تتهاون وُتلْقِ بنفسك ىف العذاب  خالصن العالقة، أل
، فتترك عنك كل ما يـؤدى إىل اخلطية، دـاألبإىل  لمسيحضع ىف قلبك أنـك البد أن حتيا ل  

حىت لو أساء الناس األشرار إليك بسبب ابتعادك عن الشر. فاحتمال أى شىء، حىت املوت 
  ى.األبدنفسه، أسهل من العذاب 

 
يتكلم هنا عن االهتمام باآلخرين، وعدم إعثارهم بتهاوننا، مؤكدا قيمة  :11-10ع

ية هامة أن لكل واحد منا مالك حارس، فهؤالء األطفال أو إمياننفوسهم أمام اهللا، ويعلن حقيقة 
  البسطاء أو الضعفاء، نفوسهم هلا قيمة أمام اهللا، وهلم مالئكة يصلّون عنهم دائما ىف السماء.

نفوسهم هو دمه الكرمي،  خالصلفداء هؤالء احملتقَرين، ومثن  ملسيححية أخرى، جاء اومن نا
  وهو أعظم ما ىف الوجود.

إياك واالستهانة، فإن سقط بسبب هتاونك أى شخص، فهذا حيزن اهللا ومالئكته جدا، واهللا   
  يستجيب لشفاعة مالئكة هؤالء الناس، فيقيمهم من خطاياهم إن تابوا.
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 أيضاين مل يسقطوا. وقد ُتفّسر الذيرمزون للمالئكة ": تسعة والتسعنيال" :14-12ع
 الذى، ويبحث عن خالصباألبرار ىف أعني أنفسهم، فيتركهم اهللا عنه ألهنم ال يشعرون حباجتهم لل

  سـقط ويشعر أنه شرير.
  حيث األمان ىف احلظائر املخصصة له.": على اجلبال"
ضلّت عن  الىتللبشرية كلها  أيضابضعفه. ويرمز  هو من سقط ىف اخلطية ويشعر": الضال"

  ين مل يسقطوا.الذاهللا، متييزا هلا عن املالئكة 
  ألنه كان ضاال وميتا، فعاش ورجع حلياته احلقيقية ىف اهللا بالتوبة.": يفرح به"

يبّين حمبة اهللا ملن يعثرون لضعفهم، مبثل من له مائة خروف وضل واحد فقط، فهو ال ينشغل 
والتسعني، بل يغلق عليهم احلظرية، وخيرج يبحث باهتمام حىت جيد هذا الضال. فاهللا يهتم  بالتسعة

  ، مهما بدا ضعيفا أو حقريا حىت خيلّصه.إنسانويطلب كل 
ثق أن لك مكانا ىف قلب اهللا ال ميأله أحد غريك، فإن سقطت، ُتْب سريعا، لتعود إىل مكانك   

  فتفرح وُتفرِحه.
  

  ):20- 15سيئين (ع ) التعامل مع الم3(
إن مسع منك فقد رحبت  ،فاذهب وعاتبه بينك وبينه وحدكما ،وإن أخطا إليك أخوك" - 15

لكى تقوم كل كلمة على فم شاهدين  ،فخـذ معك أيضا واحدا أو اثنني ،وإن مل يسمع -16. أخاك
كالوثىن  فليكن عندك ،وإن مل يسمع من الكنيسة ،وإن مل يسمع منهم فقل للكنيسة - 17. أو ثالثة

وكل  ،كل ما تربطونه عـلى األرض يكون مربوطا ىف السماء ،احلق أقـول لكم - 18. والعشـار
إن اتفق اثنان منكم على  ،وأقول لكم أيضا - 19. ما حتلونه على األرض يكون حملوال ىف السماء

ه حيثما اجتمع ألن - 20. أىب الذى ىف السماوات لَِبفإنه يكون هلما من ِق ،األرض ىف أى شىء يطلبانه
  ."فهناك أكون ىف وسطهم ،اثنان أو ثالثة بامسى

 
  .إنسانأى ": أخوك" :15ع
على انفـراد حىت ال حترجـه أمـام اآلخـرين، أو تثـري كربيـاءه فيحاول ": بينك وبينه"

  تربير نفسه.
ه اسـتعدت عالقتـك الطيبة معه، وىف نفس الوقت، َتَنقَّى قلبه وعادت عالقت": رحبت أخاك"
  مع اهللا.



  َمتَّى يلُ جِ نْ إِ 

)184 ( 

كيفية التعامل مع من يسىء إليك، فأول شىء هو أن حتبه، وتبادر بأن تذهب  ملسيحيوضح ا
وقع فيه. فهو مل يضايقك فقط، بل أخطأ إىل اهللا ونفسه،  الذىإليه إلنقاذه من التمادى ىف اخلطأ 
  له ما أخطأ فيه. ظهرفتذهب إليه باحلب لتعاتبه، حىت ُت
املقصود إظهار أخطائه وإثباهتا عليه، أو أخذ حقك منه، ولكن مل يقل توخبه، ألنه ليس 

ه، فتكون طريقة كالمك عتاب الص، وتعيده إليه حببك له واهتمامك خبلمسيحاملقصود أن تر حبه ل
  حمبة بلطف ورقة.

 
إن رفض مساع عتابك وظل مصرا على خطئه، فال تيأس، بل خذ معك واحد أو  :16ع

عروفني له، لعله بشفاعتهم يقتنع باستعادة العالقات الطيبة معك، اثنني من األحباء، وخاصة امل
وإزالة أسباب اخلالف. فال يكون عتابك جمرد رأى شخصى لك، بل اثنني أو ثالثة يكون رأيهم 

، وذلك كما لكنيسةأكثر تأثريا. ومن ناحية أخرى، يكونان شاهدْين على املخطئ عند رفع األمر ل
  ).6: 17 أوصى موسى ىف الشريعة (تث

 
، أى الكهنة لكنيسة، بل أخرب اأيضاإن فشلَت هذه احملاولة الثانية للصلح، فال تيأس  :17ع

ف واستعادة احملبة. وإن أصر على اخلطأ، فعامله كما تعامل الواخلدام، ليحاولوا إقناعه بإزالة اخل
نت العالقات ، فتحبه وتصلى من أجله، حىت لو كالكنيسةالوثىن والعشار، أى البعيدين عن ا

  مقطوعة بينكما بسبب رفضه، أو تكون عالقتكما حمدودة وليست صداقة.
 

ىف موقفك حىت ال تلوم نفسك، فهى من حقها أن تربطه، أى متنعه  لكنيسةتسندك ا :18ع
من عضويتها وتناوله األسرار،إلصراره على اخلطأ. ولكن، إن عاد وتاب، فمن حقها أن حتله، 

  بعد هناية هذه احلياة. أيضا، والسماء يسةلكنوتكون له شركة ىف ا
وهنا تأكيد مرة ثانية لسلطان الكهنوت ىف سر االعتراف، ليس فقط لبطرس كما ذكر ىف 

  ).19: 16(ص 
 

 لكنيسةيفتح باب الرجاء هلذا اخلاطئ املصر على خطئه، فبالرغم من حرمان ا :20-19ع
  توب.له، تطالبك أنت وكل من حيبه أن تصلوا من أجله حىت ي

ن اتفاق اثنني ىف احملبة والصالة يكون عظيما ىف عيىن اهللا، فيعطيهما ِطلَْبتهما أويشجعنا ب
  لرجوع هذا اخلاطئ وتوبته.
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بربكة خاصة ىف  ملسيحويؤكد أمهية الصالة اجلماعية باجتماع اثنني أو ثالثة، فيحل ا
ىف الصالة  لمسيحلوسطهم، فهو يبارك كل من يصلى، ولكن هناك بركة إضافية وحلول خاص 

ودمه، وامتدادا هلا صالة  الرباجلماعية، وأعظم صالة مجاعية هى صالة القداس حول جسد 
األسرة ىف البيت، أى الزوجني واألبناء، ففيها يطلبون من أجل احتياجات البيت وترابطه، وتشجع 

  وحمبة بعضهم البعض. الروحيةأفراده على احلياة 
ملن حيبونك، بل باألكثر ملن يسيئون إليك، فتسعى باحلب حنوهم ، ليس فقط ظهرليت حمبتك ت  

ملصاحلتهم وكسب نفوسهم. وإن فشلت كل حماوالتك، فواظب على الصالة من أجلهم، 
  مشفقا عليهم، فتزداد مراحم اهللا عليك.

  

  ):35- 21) مدى التسامح مع اآلخرين (ع 4(
هل إىل سبع  ،إىلَّ أخى وأنا اغفر له كم مرة خيطئ ،يا رب: "حينئذ تقدم إليه بطرس وقال - 21

. بل إىل سبعني مرة سبع مرات ،بع مراتـول لك إىل سـال أق" :وعـقال له يس - 22؟" راتـم
فلما ابتدأ ىف  - 24. أراد أن حياسب عبيده ،يشبه ملكوت السماوات إنسانا ملكا ،لذلك - 23

أمر سيده أن يباع  ،ذ مل يكن له ما يوىفوإ -25. إليه واحد مديون بعشرة آالف وزنة َمدِّقُ ،احملاسبة
 متهل علىَّ ،يا سيد :العبد وسجد له قائال فخّر -26. ويوىف الدين ،هو وامرأته وأوالده وكل ما له

 ،وملا خرج ذلك العبد - 28. وترك له الدين ،طلقهأفتحنن سيد ذلك العبد و - 27. يك اجلميعأوفف
أوفىن ما ىل عليك.  :وأخذ بعنقه قائال ،فأمسكه ،مبئة دينار وجد واحدا من العبيد رفقائه كان مديونا له

بل  ،ْدرِفلم َي -30. فأوفيك اجلميع متهل علّى :وطلب إليه قائال ،العبد رفيقه على قدميه فخّر - 29
وأتوا  ،فلما رأى العبيد رفقاؤه ما كان حزنوا جدا -31. مضى وألقاه ىف سجن حىت يوىف الدين

أيها العبد الشرير كل ذلك  :فدعاه حينئذ سيده وقال له - 32. جرى وقصوا على سيدهم كل ما
أفما كان ينبغى أنك أنت أيضا ترحم العبد رفيقك كما  -33. الدين تركته لك ألنك طلبت اىلَّ

فهكذا أىب  -35. بني حىت يوىف كل ما كان له عليهوغضب سيده وسلمه إىل املعذِّ - 34. ناأرمحتك 
  ."تتركوا من قلوبكم كل واحد ألخيه زالته السماوى يفعل بكم إن مل

 
عن مدى احتمال أخطاء اآلخرين والتسامح معهم، هل يسامح  ملسيحسأل بطرس ا :21ع

ىف كتاهبم "التلمود"، يقولون أن التسامح ثالث  ليهودسبع مرات؟ وهذا الرقم ليس صغريا، ألن ا
  .مرات. وُيفهم من سؤال بطرس أن التسامح له حدود ويسأل عنها
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مرة، وهذا رقم ضخم،  490أى إىل سبعني مرة سبع مرات"،  "بل: ملسيحا أجاب :22ع
واملقصـود به هو التسامح بال حـدود، وعدم التفكري ىف مـدى صدق املخطئ ىف عدم العودة 

  إىل اخلطأ.
ئى إن كان اهللا يطالبنا أن نتسامح بال حدود، فهذا يطمئننا بأن رمحته واسعة جدا، وغفرانه الهنا  

  ، ما دمنا نتوب ونرجع إليه، بشرط عدم التهاون، حىت ال نفقد روح التوبة ونترك اهللا.أيضا
 

، ملكوت السماواتفكرة الغفران بال حدود لآلخرين، فشّبه  ملسيحيوضح ا :24-23ع
الدّيان) قدموا له  لمسيحعلى األرض، مبلك (يرمز ل الىت لكنيسةنود أن حنيا فيه، وبدايته ا الذى
وملعرفة مدى ضخامة  عشرة آالف وزنة،ا خاطئا، مديونا مببلغ ضخم جدا، وهو إنسانأى  عبدا،

  هذا املبلغ، نقول إن الذهب املستخدم ىف هيكل سليمان بكل عظمته كان مثانية آالف وزنة.
ىف حق اهللا ضخمة جدا، بل بال حدود، ألن اهللا غري حمدود  نسانواملقصود أن خطايا اإل

  به غري حمدود.واخلطأ ىف حقه عقا
 

فينا خيطئ ىف حق اهللا، وبالتاىل كان حكم  إنسانعجز هذا العبد، أى كل  ظهر :25ع
امللك (اهللا) عليه، أن يباع هو وزوجته وأوالده، أى جسده ومواهبه، لعلها توىف شيئا مما عليه، 

نا أمام في إنسانضعف وشر كل  ظهرولكنها ال تفيد شيئا أمام هذا الدين الضخم جدا. وهبذا، ي
  العدل اإلهلى.

 
 لشيطانسجد هذا العبد طالبا التمهل عليه، حىت ال يباع، أى ُيسلّم ل :27-26ع

غفران اهللا له، إذ ساحمه وأطلقه هو وزوجته وأوالده، واملقصود كما  ظهرى. وهنا، ياألبدوالعذاب 
ايانا، وأعطانا الفادى ُرفعت عنا خط ملسيحذكرنا بزوجته: جسده؛ وبأوالده: مواهبه. أى بدم ا

  جتديدا ألجسادنا وأرواحنا وكل مواهبنا.
فاهللا حبنانه مل يستجب طلبة العبد فقط، أى التمهل عليه، بل رفع عنه الدين، ألنه يعرف 

  عجزه عن إيفائه مهما أُْعِطَى له من الوقت.
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 ا أخطأ ىف حقه،إنسانبعد أن حترر هذا العبد من ديونه، وجد عبدا رفيقه، أى  :30-28ع
مديونا له مبائة دينار، وهو مبلغ ضئيل جدا ال وجه ملقارنته بالعشرة آالف وزنة (فهو يساوى واحد 

  إىل مليون وربع).
يرمز رقم عشرة إىل خطأ العبد القاسى ىف الوصايا العشر، ويرمز رقم ألف "عشرة آالف": 

  ى.األبدإىل األبدية، أى أنه يستحق العقاب 
ول أن يتمهل عليه، فإن العبد األول كان قاسيا، ومل يغفر أو ورغم توسل العبد الثاىن لأل

  ى.األبديسامح أخيه، بل ألقاه ىف السجن، أى يريد إهالك نفسه وعذابه 
 

فصلوا من أجل  ،حزنوا جدا، لكنيسةذلك، وهم ميثلون ا ملا رأى العبيد رفقاؤه: 34-31ع
  العبد الثاىن املُلقَى ىف السجن.
، وأحضر العبد األول ووخبه بشدة لقساوته، وعدم تقديره لكنيسةن اومسع امللك، أى اهللا، م

للغفران اإلهلى املمنوح له، وقسوته ىف عدم الغفران ألخيه. وأمر أن يلقى ىف السجن، ليوىف ما عليه 
، لعدم تساحمه األبدحىت آخر فلس من كل ديونه. واملقصود أن يظل ىف السجن، أى العذاب إىل 

  نه لن يستطيع إيفاء هذا الدين غري احملدود.مع من أخطأ إليه، أل
 

ىف هناية املثل أن املقصود منه عدم تسامح اهللا مع من ال يسامح غريه.  ملسيحيؤكد ا :35ع
  ألن من ال يسامح غريه ال يستحق أن ُيدَعى اهللا أباه، فلم يقل أبوكم. أىب، وقال
توبتك بالشكر الكثري. وإذ جتاهد  قدم توبتك كل يوم أمام اهللا، واثقا من غفرانه، فتقترن  

إلصالح أخطاءك، يسندك اهللا فيزداد شكرك له، وحينئذ تكون شفوقا على املسيئني إليك ألهنم 
مرضى مثلك، حيتاجون للغفران اإلهلى والدواء الشاىف منه. فال تتضايق منهم، ألن خطاياك ىف 

  مراحم اهللا.حق اهللا أعظم، بل تصلى ألجل نفسك وألجلهم، فتشملكم مجيعا 
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  التَّاِسُع َعَشرَ  احُ حَ صْ األَ 
  التجرد  وليةـالبت  الزواج

    
  

  ):9-1) الوحدانية فى الزواج (ع 1(
. وملا أكمل يسـوع هذا الكالم، انتقل من اجلليل وجاء إىل ختوم اليهودية من عرب األردن -1

قائلني له: "هل حيل ون ليجربـوه، فّريسّيوجـاء إليه ال - 3. وتبعته مجـوع كثرية فشفاهم هناك -2
فأجاب وقال هلم: "أما قرأمت أن الذى خلق من البدء،  - 4 للرجل أن يطلق امرأته لكل سبب؟"

وقال: "من أجـل هـذا يترك الرجـل أباه وأمه ويلتصق بامـرأته،  - 5 خلقهما ذكـرا وأنـثى؟"
َمَعُه اهللا ال يفرقه إذًا، ليسا بعد اثنني بل جسد واحد، فالذى َج - 6. ويكون االثنان جسدا واحدا

قـال هلم:  -8 قالوا له: "فلماذا أوصى موسـى أن ُيعطَى كتـاب طـالق فَُتطَلَُّق؟" -7. إنسـان
"إن موسـى، من أجـل قسـاوة قلوبكم، أذن لكم أن تطلقوا نسـاءكم، ولكن من البـدء مل يكن 

أخرى يزىن، والذى يتزوج وأقـول لكم، إن من طلق امـرأته إال بسبب الزنا وتزوج ب - 9. هـكذا
   ".مبطلقة يزىن

 

 قدميا، وقد سكنها ةَيَّريِاملنطقة الواقعة جبوار هنر األردن وتسمى بِ هى ":األردن عرب" :2-1ع
  وجاد ونصف سبط منسى، وتسمى حاليا اجلوالن. سبط راؤبني

ل الواقعة ىف منطقة اجللي ملسيحذكرها مىت البشري ىف األصحاح السابق، ترك ا الىتبعد تعاليمه 
ية، وهى املنطقة اجلنوبية وفيها ليهودقضى فيها ثالث سنوات تقريبا، وانتقل إىل ا الىتالشمال، 
، بل دار وتنقّل هبدوء ىف هذه املنطقة أورشليم، ومل يتجه سريعا إىل جبوار هنر األردن، مارا أورشليم

  قبل أن يصل إليها.
، مدة حواىل ستة أشهر حدثت خالهلا ورشليمأىف هذه الرحلة، من اجلليل إىل  ملسيحقضى ا

أمور كثرية، ذكرها لوقا ويوحنا، أما مىت فذكر أحداث قليلة منها ىف هذا األصحاح واألصحاح 
  التاىل له.

، وشـفى أمراضهم الروحيةوذكر مىت أنه كانت تتبعـه مجـوع كثـرية، فعلّمهم تعاليمه 
 كعادته.
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 قاناسه املسيح حبضوره ُعرس ـالذى أس ر الزواج،ـح عن سـكالم واض هنا :6-3ع
ىت ـهبا ح املسموحباب ـؤال الفّريسّيني له عن األسـاجلليل ىف بداية خدمته. وكان الدافع إليه س

من  ون،ـيعرفوا ـددة؟ وكانـباب حمـبب، أم أن هناك أسـته، هل ألى سأل امرـيطلق الرج
 فإن). لذا، 32: 5(ص  ـاة الزنـالق إال لعلـواز الطـدم جـعظته على اجلبل، رأيه ىف ع

 يعتربالق ـه لو منع الطـة، ألنـرفة احلق، بل ليصطادوا عليه كلمـذا، ليس ملعـؤاهلم هـس
جوا هريودس عليه ألنه طلق )، وليهّي3و 1: 24تث ( هى الذى يسمح بـرا لناموس موسـكاس
 وتزوج هبريوديا. رأتهـام

ء من احني خلق اهللا حو اخلليقة،ادهم إىل بداية املسيح بكالم موسى ىف التوراة، فأع واستشهد
ينبغى أن يترك أباه وأمه ويلتصق  الرجل،جنب آدم، وأعلن آدم بروح النبوة أنه عندما يتزوج 

)، فهكذا مجعهما اهللا ىف سر الزجية، فكيف 24: 2" (تك واحدااالثنان جسدا  فيصريبامرأته، "
  !اهللا؟نسمح بفصل ما مجعه 

  ملا عمله اهللا، فهو ضده. فالطالق كسر إذن،
  

مينعه هو؟!  فكيفالفّريسّيون على كالم املسيح بأن موسى مسح بالطالق،  اعترض :8-7ع
، ألنه، بعد اختالطهم فرد عليهم املسيح أن هذا السماح كان من أجل اخنفاض مستواهم الروحى
لشريعة األصلية بتضييق باملصريني، تعودوا الطالق. فلما خرجوا إىل الربية، نقلهم تدرجييا إىل ا
أسسه اهللا ىف جنة  الذىإمكانية التطليق، حىت يتركوه بعد ذلك متاما، إذ أن الوضع الطبيعى السليم 

  عدن بني آدم وحواء، كان االحتاد بني االثنني وعدم السماح بالطالق.
 وموسى مل يأمر بالطالق، بل على العكس، أمر من يريد أن يطلق امرأته بأال يتسرع، بل

جيلس ويكتب هلا كتاب طالق، ليعطيه فرصة أن يراجع نفسه، ويهدأ غضبه، فيتراجع عن قراره إذا 
  فكر أن امرأته ستكون مع آخر، وسيهدم بيته ويشتت أوالده.

  
ني، دخـل إىل بيت كما يذكر معلمنا فّريسّيمع ال يحـملسبعد انتهـاء حديث ا :9ع
، وهى أن السبب العهد اجلديدكدا شريعة ه مؤتالميذ)، فأكمل حديثه مع 10: 10مرقس (

ية هو سقوط أحد الطرفني ىف الزنٍا، فبهذا يكون قد انفصل ملسيحالوحيد املسموح فيه بالطالق ىف ا
  جسديا عن اآلخر، فيكون الطالق قد حدث جسديا فعال، وُيسمح بكتابة ورقة طالق.
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على ذلك، إذ هو  لكنيسةا أما من يريد أن يطلق امرأته ألجل خالفات بينهما، فال توافق
  متحد هبا ىف نظر اهللا.
وتزوج بأخرى، يسقط  لكنيسةوحصل على طالق مدىن ال تقّره ا نساناإل أما إذا حتايل هذا

  ىف الزنا. ومن تزوج بامرأة مطلقة لغري علة الزنا، يسقطان كالمها ىف الزنا.
بل االلتجاء إىل اهللا ليتنازل إن وجود اختالفات ىف اآلراء والطباع، ليس حلها هو الطالق،   

، أيضاعن بعض طباعه. وهبذا، ليس فقط يستعيد السالم ىف بيته، ولكن تنمو إرادته  نساناإل
فيستطيع أن يتقدم روحيا ويضبط شهواته وخطاياه؛ وهكذا تتحّول الضيقة إىل بركة، أى تكون 

  مشاكل الزواج وسيلة للنمو الروحى.
  
  ):12- 10) البتولية (ع 2(

فقال  -11 ".قال له تالميذه: "إن كان هكذا أمر الرجل مع املرأة، فال يوافق أن يتزوج - 10
ألنه يوجد ِخْصَيانٌ ُوِلُدوا هكذا من  -12. هلم: "ليس اجلميع يقبلون هذا الكالم، بل الذين أُْعِطَى هلم

لكوت بطـون أمهاهتم، ويوجـد خصيان خصاهم الناس، ويوجـد خصيان َخَصْوا أنفسهم ألجل م
  ".السماوات، من استطاع أن يقبل فليقبل

 

بالطالق إال للزنا، شعر السامعون بأن هذا أمر فوق احتمال  ملسيحإذ مل يسمح ا :10ع
البشر، واألفضل هو عدم الزواج، ألهنم مل يفهموا عظمة الوحدانية بني الزوجني، فكان من السهل 

  تعداد الحتمال بعضهم البعض.ىف نظرهم الطالق ألجل أية خالفات، ومل يكن هلم اس
 

هذه الفرصة، ليوضح الفرق بني عدم الزواج (العزوبية) وبني  ملسيحانتهز ا :12-11ع
  البتولية، فبّين أن هناك ثالثة أنواع من غري املتزوجني:

من ُوِلَد بعجـز جنسى، فال يستطيع الزواج، ليس حبا ىف البتولية والوجـود : النوع األول
  زه عن ذلك.مع اهللا، بل لعج
من أرادوا اخلدمة ىف قصور العظماء وامللوك، فأجروا هلم عملية استئصال، : النوع الثاىن

فصاروا عاجزين جنسيا، حىت ينالوا مركزا أو عمال ىف هذه القصور، فيأمتنوهنم على خدمة النساء 
واملال، دون خوف من االعتداء عليهن. فعدم زواجه ىف هذه احلالة، هو من أجل شهوة املركز 

  وإرضاًء للناس، وهذا أسوأ نوع.
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من ارتفعوا ومسوا بالغريزة اجلنسية، وحّولوها كطاقة حب هللا، فَُهْم، وإن كانوا : النوع الثالث
قادرين على الزواج جسديا، فقد حّولوا فكرهم وقلبهم حملبة اهللا كعريس مساوى، فهم ىف زجية 

  روحانية مع اهللا، أمسى من كل زجية بشرية.
ين الذهى البتولية، سواء اخلادمة ىف العامل أو ىف الرهبنة, وهى خاصة ببعض الناس  هذه

وهبهم اهللا هذه النعمة، وامليل لالكتفاء هبا، وال يقدر الكل على قبوهلا، فهى عظيمة جدا إن كان 
  مؤهال هلا. نساناإل

ه، فيتمتع بتكريس أى من له ميل للبتولية، فجيد له أن حييا ب": من استطاع أن يقبل فليقبل"
  فكره وقلبه هللا.

إن مل تكن مؤهـال للبتولية، فعلى األقل كن متعففا عن اخلطية قبل الزواج. وحىت بعد الزواج،   
ال يكن شغلك الشاغل هو اهنماكك ىف العالقة اجلسدية لدرجة أن ختتلف مع شريك حياتك، 

ير مشاعره، فتترك التفكري ىف هذه بل أعِط مكانا أكرب حملبة اهللا ىف قلبك، وحمبة اآلخر وتقد
لآلخر؛ فال  أيضاالعالقة إرضاًء لآلخر، أو ترتبط هبذه العالقة، حىت لو مل تكن مياال هلا، إرضاًء 

  تطلب راحتك بل راحته، فهذا هو احلب احلقيقى.
  
  ):15- 13لألطفال (ع  لمسيح) محبة ا3(

أما يسوع  - 14. لّى، فانتهرهم التالميذحينئذ قُدَِّم إليه أوالد لكى يضع يديه عليهم ويَص - 13
فوضع يديه  -15 ".فقال: "دعوا األوالد يأتون إىلَّ وال متنعوهم، ألن ملثل هؤالء ملكوت السماوات

  .عليهم، ومضى من هناك
  

يبارك ويشفى املرضى، ويهتم بالتعليم وحل مشاكل الناس. فقدم له  ملسيحكان ا :13ع
  ويباركهم. بعض اآلباء أطفاهلم ليصلى عليهم

، فشعروا أن وقت معلهم أمثن من أن يضيعه ىف االهتمام باألطفال، فحاولوا تالميذأما ال
  إبعادهم عنه ليهتم بشئون الكبار.

  
مبباركة األطفال والترحيب هبم، بل أعلن حقيقة هامة، وهى  ملسيحمل يكتف ا :15-14ع

عا أن نتمثل برباءهتم وبساطتهم. وإن ى، ليدعونا مجيلكوت السماوأن هؤالء األطفال هم أبناء امل
ية هتتم ملسيحالسابقة، فإن ا واملمالك والعصور السائدة، الديانات ىف وقتذاك مهمال كان الطفل

  باألطفال، بل وتدعو الكبار للتعلم منهم، واالهتمام هبم ورعايتهم.
  أى ملن يتمثل هبم ىف الرباءة والبساطة.": ملثل هؤالء"
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  ):22-16 ) الشاب الغنى (ع4(
 وإذا واحد تقدم وقال له: "أيها املعلم الصاحل، أى صالح أعمل لتكون ِلَى احلياة األبدية؟" - 16

فقال له: "ملاذا تدعوىن صاحلا؟ ليس أحد صاحلا إال واحد، وهو اهللا. ولكن، إن أردت أن تدخل  - 17
تقتل، ال َتْزِن، ال تسرق،  قال له: "أية الوصايا؟" فقال يسوع: "ال - 18 ".احليـاة، فاحفظ الوصـايا

قال له الشاب: "هذه كلها  -20 ".أكرم أباك وأمك وأحب قريبك كنفسك - 19. ال تشهد بالزور
قال له يسـوع: "إن أردت أن تكون كامال،  -21 حفظتها منـذ حـداثىت، فماذا يعـوزىن بعد؟"

فلما مسع  - 22 ".عىنفاذهب وبع أمالكك وأعِط الفقراء فيكون لك كنز ىف السماء، وتعال اتب
   .الشاب الكلمة، مضى حزينا ألنه كان ذا أموال كثرية

 

: 18(لو ليهودأحد جمامع ا رئيس وكان )،22(ع غىن شاب ملسيحا إىل تقدم :17-16ع
باملعلم الصاحل، وسأله سؤاال روحيا، وهو كيفية  ملسيح)، وإذ قد تعّود الكالم املنمق، لقّب ا18

بسؤاله، ولكن، قبل أن جييبه، وّجه نظره إىل عدم استخدام  ملسيحفاهتم اية. األبدالوصول للحياة 
ومعىن فقال له: "ملاذا تدعوىن صاحلا؟ ليس أحد صاحلا إال... اهللا." كلمات املديح دون فهم، 

بالطبع هو املعلم الصاحل، بل الراعى  ملسيحالسؤال: هل تؤمن أىن أنا اهللا، أم تقوهلا جمرد جماملة؟ وا
: "من منكم ليهودبال خطية، كما قال ل الذى)، وهو اهللا 11: 10كما قال عن نفسه (يو الصاحل 

)؛ مث رد على السؤال بأن الطريق لألبدية هو حفظ الوصايا 46: 8يبكتىن على خطية؟" (يو 
  وتنفيذها ىف احلياة.

 

: "كل ملسيحا أجاب: "هل املقصود وصايا معينة؟" فملسيحسأل الشاب ا :19-18ع
ىف اللوحني اللذين استلمهما موسى من اهللا، سواء اخلاصة بعبادة اهللا، أو التعامل مع  الىتا الوصاي

  اآلخرين."
على وصايا اللوح الثاىن، وهى اخلاصة بالتعامل مع اآلخرين، ألنه ال ميكن  ملسيحوركّز ا

  إمتامها إال حبفظ وصايا اللوح األول، وهى عبادة اهللا وحمبته.
  "."أحب قريبك كنفسك اية رده وصايا اللوح الثاىن بقوله:ىف هن ملسيحوخلّص ا

 

 ملسيحالشاب بتسرع أنه قد حفظ هذه الوصايا منذ طفولته. ومل يكن قصد ا أجاب :20ع
 الذىعلى عالج املرض  ملسيححفظها حرفيا، أو تطبيقها سطحيا، بل بكل أعماقها. لذلك، ركّز ا
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لته هى حمبة املال، وقال له إنه حمتاج لشىء واحد، ىف داخله، حىت يفهم عمق تطبيق الوصية، فمشك
  ).21: 10أى عالج حمبة املال (مر 

من الشاب أن يبيع ممتلكاته ويوّزع مثنها على الفقراء، وهبذا حيّول  ملسيحطلب ا :21ع
  كنزه من األرض إىل السماء ويتعلق قلبه هبا. وامتدادا هلذا الفكر، يتبع املسيح ليسري بتعاليمه.

تطبيق هذا  نسانى، وإن مل يستطع اإلملسيحالتطبيق الفعلى هلذه الوصايا هو الكمال ا إن  †
الكالم حرفيا، كما فعل األنبا أنطونيوس أب الرهبان، فعلى األقل يبيع حمبة املاديات من قلبه، أى 

   يكون مستعدا للتنازل عنها، ويترك جزئيا هذه املمتلكات ويعطيها للمحتاجني.
 

مضى الواضح، انكشف ضعف هذا الشاب وحمبته للمال، ألنه  ملسيحم اأمام كال :22ع
، ألن حمبته للمال أقوى من حمبته هللا، وكثرة أمواله ساعدت ملسيحإذ مل يستطع تنفيذ كالم احزينا، 

  على تعلق قلبه مبحبة املال.
ذلك تقدميك ، يلزمك أن حتب اهللا أكثر من حمبة املاديات، والدليل على لكوتحىت تكون ابن امل  

البكور والعشور مهما كانت ظروفك املالية ضيقة، وتكون مستعدا للتنازل عن املاديات من 
  أجل إرضاء من حولك، والقناعة بكل شىء.

 
  ):26- 23) محبة المال (ع 5(

. فقال يسوع لتالميذه: "احلق أقول لكم، إنه يعسر أن يدخل غىن إىل ملكوت السماوات - 23
 ".ا، إن مرور مجـل من ثقب إبرة أيسر من أن يدخل غىن إىل ملكوت اهللاوأقـول لكم أيضـ - 24
فنظر إليهم يسوع  - 26 فلما مسع تالميذه هبتوا جدا، قائلني: "إذًا، من يستطيع أن خيلص؟!" - 25

  ".وقال هلم: "هذا عند الناس غري مستطاع، ولكن عند اهللا كل شىء مستطاع
 

اره مع الشاب بعد انصرافه، موضحا خطورة ه على حوتالميذل ملسيحعلّق ا :24-23ع
فقال إنه من العسري جدا دخول غىن، حمب ألمواله ومتكل عليها، إىل ملكوت حمبة املال، 
وشـّبه ذلك مبرور مجـل ضخم من ثقب إبرة، وهذا مستحيل، فكذلك الغىن، ال  .السماوات

ال واالتكال عليه، وحىت لو كان له ميكن أن يدخل إىل امللكوت. فيلزم أوال أن يبيع من قلبه حمبة امل
  ألن قلبه ليس فيها. لكوتأموال كثرية، ال تعوقه عن دخول امل
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بصعوبة تنفيذ هذا الكالم، ألن تفكريهم كان متعلقا ُمبلك  تالميذشعر ال :26-25ع
لى ع نسانتساعد اإل الىتنظرهم إىل معونة اهللا  ملسيحاألرضى وحمبة الغىن واملركز، فوّجه ا ملسيحا

 ، يسهل مبعونة اهللا.نسانذلك، فما يبدو مستحيال ىف نظر اإل
ين تركوا أمواهلم وممتلكاهتم، الذوهذا ما حدث فعال ىف حياة كثري من القديسني األغنياء، 

  .ملسيحوعاشوا الفقر ىف حياة الرهبنة، أو تقدموا للعذاب واالستشهاد من أجل ا
 عليها، وال تقارن نفسك بغريك ممن هم أغىن إن كان لك أية ممتلكات وأموال، فاشكر اهللا  

ل اكتِف مبا عندك، وال حتزن إن ضاع منك شىء من املال ألنه متغّير، بل ليكن هذا بمنك، 
  دافعا لك للتعلق مبحبة اهللا، فهى األساس الوحيد الراسخ، والسند الذى ال يتزعزع.

  
  ):30-27) مكافأة الرعاة (ع 6(

 ل له: "ها حنن قد تركنا كل شـىء وتبعناك، فماذا يكون لنا؟"فأجاب بطرس حينئذ وقا - 27
فقال هلم يسـوع: "احلق أقـول لكم، إنكم أنتم، الذيـن تبعتموىن ىف التجديـد، مىت جلس  - 28

ابن اإلنسان على كُْرِسىِّ جمده، جتلسون أنتم أيضا على اثىن عشر كرسيا، تدينون أسباط إسرائيل 
رك بيوتا أو إخوة أو أخوات أو أبا أو أما أو امرأة أو أوالدا أو حقوال وكل من ت - 29. االثىن عشر

ولكن، كثريون أولون يكونون آخرين،  - 30. من أجل امسى، يأخذ مئة ضعف، ويرث احلياة األبدية
  ".وآخرون أولني

  
بعد أن تكلم املسيح عن أمهية التنازل عن حمبة املال، ليستطيع اإلنسان أن يتبعه،  :27ع

بطرس أن يطمئن على نفسه هو والتالميذ، ماذا تكون مكافأهتم، إذ قد تركوا كل شىء أراد 
ألجله؟ وليس املقصود فقط ترك الشباك واملقتنيات، ألهنا ضئيلة، بل باألكثر احتمال التعب 

  واملقاومة من الفّريسّيني.
ح، وقد وقد حيمل كالم بطرس نوع من ضعف اإلميان، فيحتاج لتأكيد املكافأة من املسي

حيمل أيضا نوع من اإلحساس بنفسه أنه قد أعطى. ولكنه سيكتشف بعد إمتام الفداء أن كل ما 
يعطيه اإلنسان ال شىء أمام احلب الكامل ىف عطاء املسيح نفسه على الصليب من أجل خالص 

  البشرية.
  

 أعلن املسيح مكافأة عظيمة لتالميذه الذين تبعوه، بل لكل من يتبعه، أنه ىف :28ع
التجديد، عندما تتغّير صورة املسيح، من املنظر البشرى الضعيف إىل اهللا الدّيان ىف امللكوت، يكون 
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تابعوه جبواره هلم مكانة عظيمة، بدليل قوله: جتلسون على كراسى لتدينوا العامل، وذلك بإميان 
روض أن يكونوا أول تابعيه وكرازهتم بامسه، يدينون اليهود الذين رفضوا اإلميان، مع أهنم كان املف

  من يقبله.
أكد املسيح مكافأة املتجردين، ومن يترك تعلقه باملمتلكات أو األحباء، ألجل  :29ع

تكريس قلبه حملبة وخدمة اهللا، وهى أنه يأخذ مائة ضعف ىف هذه احلياة. واملقصود ليس تعويضات 
  مادية، بل باألحرى سالما وحبا.

ألجل اهللا، جيعل اهللا كل الناس  بناءوال يتزوج وينجب أفمثال الراهب الذى يترك أبا أو أما 
إخوة وأحباء له، ويصري اهللا أبا له يهتم به ويعوضه عن كل أبوة جسدية، ويصبح الكل أبناءه، 
وجيد كفايته املادية، وأكثر من ذلك. وُيختار بعض الرهبان ليصريوا أساقفة، توضع كل أموال 

هوهنا حبكمة. مث ما هو أفضل من ذلك، املكافأة األبدية ىف هم، فيوجييدأوممتلكات الكنيسة حتت 
  امللكوت، هذه الىت ال ُيَعبَُّر عنها.

اهللا ال ميكن أن يكون مديونا ألحد، فما يتنازل عنه اإلنسان، سيعّوضه عنه ىف احلياة 
احلاضرة، فيكفى احتياجات أوالده، مث يكافئهم بأعظم شىء وهو ملكوت السماوات. وهذه 

واضحة نالحظها، أن الذين حيبون اهللا ويتنازلون عن املاديات، يعطيهم نعمة ىف أعني الكل، حقيقة 
  ويكونون حمبوبني من الكثريين.

 
وهكذا جند عظماء كثريين ىف العامل، يكون مكاهنم ىف السماء متأخرا أقل من  :30ع

م واألقل ىف نظر غريهم، أو ليس هلم مكان ىف امللكوت. وعلى العكس، كثريون من املزدَرى هب
البشر، يصريون عظماء ىف ملكوت السماوات، مثل القديسني الذين زهدوا العامل وعاشوا ىف الّربية، 
أو الشهداء الذين احتملوا عذابات كثرية. وكذلك األولون ىف أعني أنفسهم، أى املتكربون، 

  يسبقهم املتضعون، أى اآلخرون ىف أعني أنفسهم.
ُدعوا أوال مثل اليهود، ميكن أن ُيرفَضوا إن مل يؤمنوا باملسيح،  وهناك معىن آخر، فالذين

  واألمم الذين ُدعوا بعدهم وآمنوا، يكون هلم مكان متقدم ىف السماء.
ثق أن كل ما تتركه على األرض، تنال عوضا عنه سالما وفرحا ىف األرض، وأضعاف ذلك ىف    

أو تنازلت عن شىء من أجل كسب  السماء. فال تتضايق إن خسرت شيئا من أجل املسيح،
حمبة اآلخرين خلالص نفوسهم. وعلى العكس، أنت أكثر حكمة بقدر استطاعتك أن تبذل ىف 

  هذه احلياة، ألن هذا إعالن حمبتك للمسيح.
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  الِعْشُرونَ  احُ حَ صْ األَ 
  السعى للرئاسة  مثـل الفعلـة

    
 

  ):16-1) مثل الفعلة (ع 1(

. "فإن ملكوت السماوات يشبه رجـال رب بيت، خـرج مع الصبح ليستأجر فعلة لكرمه -1
مث خرج حنـو الساعة الثالثة،  - 3. فاتفق مع الفعلة عـلى دينار ىف اليوم، وأرسـلهم إىل كرمه -2
فقال هلم: اذهبـوا أنتم أيضـا إىل الكـرم، فأعطيكم  - 4. ى آخـرين قياما ىف السـوق بطالنيورأ

. وخـرج أيضا حنـو الساعة السادسـة والتاسـعة وفعل كذلك - 5. ما يـحق لـكم، فََمَضـْوا
مث حنـو السـاعة احلادية عشـرة، خرج ووجد آخـرين قياما بطالني، فقال هلم: ملـاذا وقفتم  -6
قالوا له: ألنه مل يستأجرنا أحد. قال هلم: اذهبوا أنتم أيضا إىل الكرم،  -7 نا كل النهار بطالني؟هه

فلما كان املسـاء، قال صاحب الكرم لوكيله: ادع الفعلة وأعطهم  - 8. فتأخذوا ما حيق لكم
 فجـاء أصحـاب السـاعة احلادية عشـرة، -9. األجـرة، مبتدئـا مـن اآلخـرين إىل األولني

فلما جاء األولون، ظنوا أهنم يأخـذون أكثر، فأخـذوا هم أيضا دينارا  -10. وأخذوا دينارا دينارا
قائلني: هؤالء اآلخرون عملوا ساعة  -12. وفيما هم يأخذون تذمروا على رب البيت - 11. دينارا

وقال فأجـاب  - 13. واحدة، وقد سـاويتهم بنا نـحن الذيـن احتملنا ِثقَـلَ النهار واحلـر
فخذ الذى لك واذهب،  - 14 لواحـد منهم: يا صاحب، ما ظلمتك، أما اتفقت معى على دينـار؟

أَْو ما حيـل ىل أن أفعل ما أريد مبا ىل، أم عينك  - 15. فإىن أريـد أن أعطى هـذا األخـري مثلك
َعْونَ هكذا يكون اآلخرون أولني، واألولون آخرين، ألن كثريين ُيْد -16 شريرة ألىن أنا صاحل؟

  ".وقليلني ينتخبون

 

  اهللا.هو ": رب بيت" :1ع
  .لكنيسةا هو ":كرمه"
  ين يدعوهم اهللا للحياة معه وخدمته.الذهم كل البشر ": الفعلة"
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، والبادئ باحلب، وقد خرج نسانخرج، أى أنه املبادر ىف طلب اإل الذىاهللا هو  :7-2ع
  من الفجر ىف الساعة األوىل يطلب قلوب أوالده.

، وهى (مع مالحظة أن الساعة نسانية املعروفة مخس ساعات، ترمز حلياة اإلليهودعات االسا
  تليها): الىتدقيقة، وإمنا فترة زمنية متتد إىل الساعة  60هنا ليست 

  الطفولة. الساعة األوىل:
  الصبا.: الساعة الثالثة

  الشباب.: الساعة السادسة
  الرجولة.: الساعة التاسعة

  الشيخوخة.: رةالساعة احلادية عش
إىل تاريخ البشرية: آدم، مث نوح، مث إبراهيم، مث موسى واألنبياء،  أيضاوتشري هذه الساعات 

  .ملسيحمث ا
على مـدى تاريخ البشرية، وطـوال حياتـه، لعله  انـنسومعىن هـذا، أن اهللا يطلب اإل

  يستجيب فَيخلُص.
 

  هو هناية العمر، ويوم الدينونة.": املساء" :10-8ع
  هم املالئكة.": كيلهو"
المهم السيد لوقوفهم بطالني طـوال النهار، قالوا:  عندما": أصحاب الساعة احلادية عشرة"

)، أى مل يفهموا دعوة اهللا، فظلوا بال عمل روحى طوال حياهتم، حىت 7(ع "مل يستأجرنا أحد"
  انتبهوا ىف آخر العمر.

  ية.األبدواحلياة  الصهو اخل": دينارا"
ية. ولكن، األبد، وعمل معه ولو لساعة واحدة، ينال احلياة ملسيحدام قد آمن بافالكل، ما 

  يتمّيز الواحد عن اآلخر، مبقدار متتعه وعشرته وارتباطه باهللا.
معها بكل قلبه، فيصري مثل أصحاب  نسانوقد تكون الدعوة أتت ىف هناية احلياة، وجتاوب اإل

  ار حبه هللا.الساعة األوىل، بل قد يكون أفضل منهم مبقد
ُيعطَى للكل، وال أريد أن  الصالساعة احلادية عشرة، ما دام اخل وإن قال واحد سأنتظر حىت

  ، فهذا معناه:ملكوت السماواتأكون متميزا ىف 
  أنه ال يعرف أن عمره قد ينتهى ىف أية حلظة.: أوال
  لى األرض.أنه ال ُيقّدر قيمة عشرة اهللا وحمبته، فيستهني بعالقته مع اهللا ع: ثانيا
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قاصر عليهم  الصين ظنوا أن اخلالذ، ليهودأصحاب الساعة األوىل ليرمز  :16-11ع
ذين صاروا لا ليهود، يكونون ىف مرتبة أقل من املسيحبا ليهودوليس لألمم، وأنه إذا آمن غري ا

 ملسيحأما اقائلني: "هؤالء اآلخرون..." يني، وتكلموا عن أصحاب الساعة احلادية عشرة مسيح
  "يا صاحب."لمهم حبب قائال: فك

وىف هذا التذمر تدّخـل ىف عمـل اهللا كدّيان، فهو قد أعطى كل واحد ما اتفق معه عليه، 
  ى أو املتذمر شيئا.ليهودمث أنعم على غريه، دون أن ُينقص من ا

أى أنانيـة، تفكر ىف اخلـري لنفسك وترفضـه لغريك، وحتسـد اآلخرين ": عينك شريرة"
  نه.على ما ينالو

الكل. ولكن، ال يؤمن وحييا ىف احملبة إال القليلني، هؤالء  خالصاهللا يطلب ": كثريين ُيْدَعْونَ"
  ين َيخلُصون.الذهم فقط 

لكل من يؤمن به وحييا معه ىف كنيسته، سواء عاش  الصيعطى اخل ملسيحة القول، إن اخالص
  حياة التوبة من بداية حياته، أو ىف أواخر عمره.

، لكن الكالم هنا فقط عن دخول لكوتفى وجـود منازل ودرجـات ىف املوهـذا ال ين
  .لكوتامل

، واعمل اخلري مع الكل، لكوتاُنظر إىل كل البشر على أهنم صورة اهللا، وأهنم قد يسبقوك إىل امل  
خاصـة مع الضعفاء والبعيدين عن اهللا، لعلهم يتوبـون، عاملـا أهنم قد يزدادون ىف حمبـة اهللا 

  نك.أكثر م
  
  ):19- 17وصلبه (ع  لمسيح) نبوة عن آالم ا2(

وفيما كان يسوع صاعدا إىل أورشليم، أخذ االثىن عشر تلميذا على انفراد ىف الطريق،  - 17
"ها حنن صاعدون إىل أورشليم، وابن اإلنسان يسلم إىل رؤساء الكهنة والكتبة،  - 18 وقال هلم:

مم لكى يهـزأوا به وجيلدوه ويصلبوه، وىف اليوم ويسلمونه إىل األ -19. فيحكمون عليه باملـوت
  ".الثالث يقوم

  
، وكان ذلك ىف هناية حياته على أورشليمه من تالميذمع  ملسيحمرة ثالثة، عند اقتراب ا

واستخدامهم  له، ليهودا اضطهاد حيث من البشرية، أجل من سيتحملها الىت اآلالم إىل ينبههم األرض،
مانية، لصلبه، حىت ميوت ويتخلّصوا منه. ولكنه، بالهوته، يقوم ىف األمم، ىف شكل السلطة الرو

  اليوم الثالث.
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حيدث ذلك، وقد كرر هذه النبوة هلم مـرات  عندماوقد ذكر هذا حىت ال ينزعجـوا 
كثرية، ألهنم كانوا ما زالوا مستغرقني ىف فكـرة ُملكه األرضى، فغريبـة جـدا عليهم أخبـار 

  آالمه وموته.
ال تعرفها وال تستطيع قبوهلا، فتجاوب مع صوته  الىتحياول إعداد قلبك لألحداث املقبلة اهللا    

باالقتراب إليه، والتوبة واالزدياد ىف عالقتك به، وقبول األمور املعاكسة إلرادتك؛ حينئذ تزداد 
قوة وصالبة، فال تضطرب من أية أمور أخرى تأتى عليك، سواء كانت أمور حمزنة أو حمرية، 

  ق أن اهللا جبوارك يسندك، فتمر فيها بسالم.وث
  

  ):28-20(ع  تالميذ) الرئاسة بين ال3(
فقال هلا:  -21. حينئذ تقدمت إليه أم ابىن َزْبِدى مع ابنيها، وسجدت وطلبت منه شيئا - 20

 "."ماذا تريدين؟" قالت له: "قل أن جيلس ابناى هذان واحد عن ميينك واآلخر عن اليسار ىف ملكوتك
فأجاب يسوع وقال: "لستما تعلمان ما تطلبان. أتستطيعان أن تشربا الكأس الىت سوف أشرهبا  - 22

فقال هلما: "أما كأسى  - 23 ".أنا، وأن تصطبغا بِالصِّْبَغِة الىت أصطبغ هبا أنا؟" قاال له: "نستطيع
يسارى، فليس ىل أن  فتشرباهنا، وبِالصِّْبَغِة الىت أصطبغ هبا أنا تصطبغان. وأما اجللوس عن مييىن وعن

فدعاهم  -25. فلما مسع العشرة، اغتاظوا من أجل األخوين - 24 ".أعطيه إال للذين أُِعدَّ هلم من أىب
فال يكون  - 26. يسوع وقال: "أنتم تعلمون أن رؤساء األمم يسودوهنم، والعظماء يتسلطون عليهم

ومـن أراد أن يكون  - 27. اهـكذا فيكم، بل من أراد أن يكون فيكم عظيما، فليكن لكم خادمـ
كما أن ابن اإلنسان مل يأت ِلُيْخَدَم بل ِلَيْخدَُِم، وليبذل نفسه فدية  -28 .فيكم أوال، فليكن لكم عبدا

  ".عن كثريين

 

  عن آالمه املقبلة. ملسيحبعد كالم ا": حينئذ" :21-20ع
دمها ىف طلبهما من وهى سالومة، وتقّدمها كان بتحريض من ابنيها لتعّض": أم ابىن َزْبِدى"

  خاطبهما بعد ذلك، وليس األم. ملسيح، والدليل على ذلك أن املسيحا
أّدبا منها، ولشعورها بصعوبة ما تطلبه، وأنه قد يكون مرفوضا، فقالت له: أريد ت": شيئا"

  منك شيئا.
يعلم ما تريدٍه، ولكنه قصد أن تراجع نفسها آلخر مرة فيما  ملسيحكان ا": "ماذا تريدين؟

  تطلبه.س
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 ملسيح، وإذ ظنت أن اإميان، وسجدت له ىف ملسيحتقدمت أم ابىن َزْبِدى ومعها ابناها إىل ا
، فحبا ىف ابنيها، طلبت منه أن يكون هلما مكانا ليهوديكون له ُملك أرضى، كما يفكر باقى ا

، أى أن ، فيجلسان، الواحد عن ميينه واآلخر عن يسارهتالميذمتميزا ىف هذا امللكوت عن باقى ال
  تكون هلما رئاسة على الباقني.

 

ينبغى احتماهلا من أجل الوصول إىل  الىتنظر التلميذين إىل اآلالم  ملسيحاوّجه  :23-22ع
، هذا ما يتم طوال احلياة، ليبعد أعينهما عن التعلق باملراكز األرضية، ويفكّرا بطريقة لكوتامل

  وليس حبثا عن املراكز أو الرئاسة. أنه حب وعشرة مع اهللا، ملكوت السماواتروحية ىف 
وسأهلما سؤاال واضحا: هل تستطيعان أن حتتمال كأس اآلالم وصبغة املوت؟ فأجابا دون َتَروٍ 

نظرمها إىل أن الوجود ىف امللكوت هو نعمة من اهللا، فال  ملسيحوهنا، وّجه ا "."نستطيعوفهم وقاال: 
  ، بل مبعونة اهللا.ملسيحن أجل ابإرادته فقط أن حيتمل اآلالم م نسانيستطيع اإل

أى من أكملوا جهادهم، فيستحقون نعمة اهللا. ومع أن إرادة االبن واآلب ": أُِعدَّ هلم من أىب"
ى، لكوت السماولريفـع تفكريهم من املُلك األرضى معـه إىل امل أىب"،إرادة واحـدة، قال هنا "

  أى عند اآلب.
 

مسعوا رغبة ابىن َزْبِدى يعقوب ويوحنا  عندما يذتالمحتركت حمبة العظمة ىف قلوب ال :24ع
  ىف هذه الرئاسة، واغتاظوا وتضايقوا، إذ خافوا أن يناال ما يطلبان.

 

أوالد إىل أن السعى حنو الرئاسة هو تفكري أهل العامل، وليس  ملسيحانّبههم  :27-25ع
وخضوع كل  . وأعلن بوضوح أمهية السعى حنو االتضاع ىف شكل خدمة بعضهم البعض،اهللا

  واحد لآلخر، فهذا ما جيعلهم عظماء ىف نظر اهللا، وتكون هلم مكانة متميزة ىف السماء.
  فلالتضاع واخلدمة. أوالد اهللاأى أن العامل يسعى للرئاسة والتسلط، أما 

 

نفسه مثاال ىف االتضـاع، فهو مل يطلب مركزا عامليا فيخدمه  ملسيحاأعـطى  :28ع
  دما للبشرية، وميوت عنها ليفديها.كثريون، بل أتى ليكون خا

 وكرامتك مكانتك عن أم هلم، ختضع وكيف لآلخرين، خدمة من تقدمه عما تبحث هل   
  وسطهم؟ ليتك من اليوم ختضع للكل، لترتفع ىف نظر اهللا.
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  ):34-29ن (ع ي) فتح عيون األعمي4(
سان على الطريق، وإذا أعميان جال - 30. وفيما هم خارجون من أرحيا، تبعه مجع كثري - 29

فانتهرمها اجلمع ليسكتا،  - 31 ".فلما مسعا أن يسوع جمتاز، صرخا قائلْين: "ارمحنا يا سيد يا ابن داود
فوقف يسوع ونادامها وقال: "ماذا  -32 ".فكانا يصرخان أكثر، قائلْين: "ارمحنا يا سيد يا ابن داود

فتحنن يسوع، وملس أعينهما  -34 ".أعينناقاال له: "يا سيد أن تنفتح  - 33 تريدان أن أفعل بكما؟"
 .فللوقت أبصرت أعينهما فتبعاه

 

يعملها املسيح قبل دخوله أورشليم. ففيما هو سائر ىف هذه آخر معجزة  :30-29ع
  الطريق مع اجلمع، كان هناك أعميان جالسان على الطريق، يبدو أهنما كانا يستعطيان (يشحذان).

هذا هو موكب املسيح الذى يشفى املرضى، آمنا بقدرته  فلما مسعا صوت اجلمع، وعلما أن
  على الشفاء، وصرخا يطلبان منه ذلك، واثقني أنه املسيا املنتظر ابن داود.

وقد ذُكر هنا أعميان، أما مرقس ولوقا فذكرا أعمى واحدا، يبدو أنه كان هو املتقدم أكثر 
  ).43- 35: 18؛ لو  52-46: 10من الثاىن ىف الكالم (مر 

 
من كثرة صراخهما ضايقا اجلمع، فحاولوا إسكاهتما حىت يتمتعوا باالستماع لكالم  :31ع

املسيح، أما مها فظال يصرخان ىف إصرار يعلنان إمياهنما، وحاجتهما الشديدة للشفاء، منتهزين هذه 
  الفرصة الىت ال تعوض.

  البشر الىت تبعدك عن اهللا.أحل على اهللا ىف الطلب، فهذا ُيظهر مدى إميانك، وال تتعطل بأفكار    
 

وقف يسوع ونادى األعميني، فهو يهتم جدا مبن يطلبه، وإن كان ينتظر  :34-32ع
قليال، حىت ُيظهر مدى متسكه وإحلاحه ىف الصالة. مث سأهلما ماذا يريدان، حىت يظهرا احتياجهما 

ليتمتعا مثل اآلخرين للشفاء، فأعلنا ذلك. وحينئذ ظهر حنانه وشفامها. ومن فرط فرحهما، تبعاه، 
  باالستماع لتعاليمه ورؤية معجزاته.

اهللا مستعد أن يهبك البصرية الروحية، أى التمييز والفهم، إن كنت تطلبهما بلجاجة، فحنانه    
غري حمدود حنوك. وإن وهبك احلكمة والتمييز، فاتبع املسيح ىف كل خطواتك حىت ال يكون 

   وم أكثر من ذى قبل.إميانك نظريا، بل تتمتع بعشرته كل ي
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  الِعْشُرونَ وَ الَحاِدى  احُ حَ صْ األَ 
  مثل الكّرامين  أورشليم لمسيحدخول ا

    
 

  ):11-1(ع  أورشليم لمسيح) دخول ا1(
وملا قربوا من أورشليم، وجاءوا إىل بيت فاجى عند جبل الزيتون، حينئذ أرسل يسوع  -1
جتدان أتانا مربوطة وجحشا معها،  قائال هلما: "ِاذهبا إىل القرية الىت أمامكما، فللوقت - 2. تلميذين

 ".وإن قال لكما أحد شـيئا، فقوال الرب حمتاج إليهما، فللوقت يرسـلهما - 3. فحالمها وأْتياىن هبما
قولوا البنة صَِْهيَُْونَ، هوذا ملكك يأتيك وديعا،  -5 فكان هذا كله لكى يتم ما قيل بالنىب القائل: -4

وأتيا باألتان  - 7. فذهب التلميذان وفعال كما أمرمها يسوع -6. راكبا على أتان وجحش ابن أتان
واجلمع األكثر فرشوا ثياهبم ىف الطريق،  -8. واجلحش، ووضعا عليهما ثياهبما، فجلس عليهما

واجلموع الذين تقدموا، والذين تبعوا،  - 9. وآخرون قطعوا أغصانا من الشجر وفرشوها ىف الطريق
وملا  -10 ".بن داود، مبارك اآلتى باسم الرب، أوصنا ىف األعاىلكانوا يصرخون قائلني: "أوصنا ال

فقالت اجلموع: "هذا يسوع النىب الذى  - 11 دخل أورشليم، ارجتت املدينة كلها قائلة: "من هذا؟"
  ".من ناصرة اجلليل

 

تبدأ من هذا األصحاح، األحداث الىت متت ىف األسيوع األخري من حياة املسيح  :3-1ع
  يذكرها الكتاب املقدس بالتفصيل، ألهنا ختتص بإمتام اخلالص للعامل كله.على األرض. و

، ومن قرية بيت فاجى الىت تقع شرقها عند (صباح يوم األحد) اقترب املسيح من أورشليم
(أنثى احلمار)  أتاناجبل الزيتون. فأرسل اثنني من تالميذه قائال هلما: عندما تدخالن املدينة، جتدان 

 فقوال الرب حمتاج إليهما، الصغري)، فحالمها من رباطهما، وإن اعترضكما أحد، (احلمار وجحشا
  فيتركهما معكما.

وقد كان هذا بترتيب إهلى، أو قد أُْعِلَم أصحاب األتان واجلحش، بطريقة مل ُتذكر ىف 
  الكتاب املقدس، أنه سيأتى اثنان يطلباهنما للرب، فأعطومها هلما.

للبشر، أى اليهود واألمم، الذين صاروا ىف غباء احلمار بسبب يرمزان ": أتانا... وجحشا"
  ابتعادهم عن اهللا، سواء باالنشغال املادى، أو بعبادة األوثان.
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يقول إنه حمتاج هلما، مع أنه هو خالق كل شىء!  الذى ملسيحوانظر كيف كان اتضاع ا
  احتياجه لنفوس أوالده، لترجع إليه فتحيا معه. ظهروهكذا ُي

  ب كل العطايا وكامل ىف ذاته، ولكن حبه واتضاعه، مها اللذان جيعالنه يطلب.إنه واه
على  أيضاوانظر إىل حنان اهللا الراكب على اجلحش، ولكن، حىت ال يتعب اجلحش، يركب 

  األتان قليال، مث على اجلحش قليال، فهو يشفق على خليقته، فباألحرى على البشرية.
  ا يرمز لعدم اخلضوع إال هللا.واجلحش مل يركبه أحد من قبل، وهذ

، أن حيلوا البشرية من رباطاهتا، وهو العهد اجلديدوقد أعطى سلطانا للتلميذين، أى كهنة 
  ُيعطَى للتائبني. الذىسلطان احلل والربط ىف سر االعتراف 

  
  .أورشليمأحد أمساء ": ابنة صَِْهيَُْونَ" :5-4ع

) عن 9: 9النبوات. فقد تنبأ زكريا النىب ( إمتام ملسيحكعادة مىت اإلجنيلى، يعلن أن ىف ا
باتضاع ووداعة، ليملك على القلوب، وليس ملكا أرضيا، ولذا فموكبه  أورشليم ملسيحدخول ا

  بسيط، يركب على حيوانات ضعيفة مثل األتان واجلحش.
 

ما أمرمها به، وأتيـا إليه باألتـان واجلحش، لريكب عليهما  ملسيحمتم تلميذا ا :6ع
  .أورشليمويدخل 

 

ى اخلضوع له كرئيس، إذ يتنازل ليهودخلْع الثوب وإعطاؤه لآلخر، يعىن ىف العرف ا :7ع
سريكبها  الىتعما هو ضرورى له ليخضع لآلخر. وقد وضعوها باتضاع على احليوانات  نساناإل
  لنفس السبب. أيضا، لتتبارك جبلوسه عليها، بل وطرحوها على األرض ملسيحا

ختضع له، فيمألك من  الذىماتك املادية بالصوم والتجرد، فتتمتع بربكة اهللا اخلع عنك اهتما   
  نعمته.

 

قطعـوا أغصـانا من ثياهبم على األرض لتتبـارك، كما  اـأيضوضـع اجلمع  :8ع
ليمـر عليها باألتان أو اجلحش، لتتكتسى األرض باخلضـرة، الشجر وفرشـوها ىف الطـريق، 

  ريات.أى اخلري، ألنه هو صانع اخل
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لكل  أيضا، وتكمل اآلن فيه. وتشري ملسيحقيلت عن ا الىتتشري للنبوات ": أغصانا من الشجر"
  ما هو مرتفع، فيكون عند قدميه، ألنه هو خالق الكل.

 

م به أنه هو املسيا إمياهنتتبعه، أعلنوا  الىتسبقته لتفرش له الطريق، و الىتكل اجلموع  :9ع
  ليخلّصهم. الرباملنتظر ابن داود، اآلتى باسم 

  .العهد القدميتشري لرجال اهللا ىف ": اجلموع الذين تقدموا"
ين آمنوا ببشارة اإلجنيل، فالكل يطلب الذ، العهد اجلديدترمز إىل املؤمنني ىف ": والذين تبعوا"
  .ملسيحه ىف اخالص
. واتملكوت السمايرفعهم إىل األعاىل ىف  الذىمعناها َخلِّْصَنا، فهو املخلّص ": أوصنا"
  مبعىن اجملد. أيضاوتأتى 

 

 الذى ملسيحكان موكبا شعبيا بسيطا ولكن جبارا، إذ تعلقت القلوب با :11-10ع
 يسوعأحبهم واهتم برعايتهم، وتساءل رؤساء املدينة والكهنة ملن هذا املوكب، فعلموا أنه ل

  يعلّم اجلموع، ويشفى أمراضهم ويعتىن هبم. الذىالناصرى 
  بة اآلخرين، وليس أن ترتفع عليهم مبركزك وسلطانك، فكل هذا زائل.اهتم أن تكسب حم   
  

  ):17-12) تطھير الھيكل (ع 2(
خرج مجيع الذين كانوا يبيعون ويشترون ىف اهليكل، أودخل يسوع إىل هيكل اهللا، و - 12

نتم وقال هلم: "مكتوب بيىت بيت الصالة ُيدَعى، وأ -13. وقلب موائد الصيارفة وكراسى باعة احلمام
فلما رأى رؤساء  -15. وتقدم إليه عمى وعرج ىف اهليكل فشفاهم - 14 ".جعلتموه مغارة لصوص

الكهنة والكتبة العجائب الىت صنع، واألوالد يصرخون ىف اهليكل ويقولون: "أوصنا البن داود"، 
أفواه وقالوا له: "أتسمع ما يقول هؤالء؟" فقال هلم يسوع: "نعم. أما قرأمت قط، من  - 16. غضبوا

   .مث تركهم وخرج خارج املدينة إىل بيت َعْنَيا، وبات هناك - 17 األطفال والرضع هيأت تسبيحا؟"

 

كان يتصل باهليكل جمموعة من الصاالت املكشوفة أو الساحات، يتجمع فيها  :13-12ع
وها الشعب. وفيها كان التجار يبيعون ما حيتاجه القادمون إىل اهليكل من حيوانات أو طيور ليقدم

  على املذبح.
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من بالد خمتلفة يأتون ىف األعياد، فرّتب الكهنة صيارفة لتغيري العمالت إىل  ليهودوكان ا
  ية، وكان هلم مكسب مادى كبري من هذه التجارة.ليهودالعملة ا

وهكذا حتولت انشغاالت الناس من االهتمام بالعبادة إىل شراء حاجياهتم، وقد تكون هناك 
  ا ليس هلا عالقة بالعبادة.مبيعات أخرى يبيعوهن

فإن كان ضروريا توفري بعض االحتياجات اخلاصة بالعبادة، فيجب أن يكون بيعها خارج 
  كل ساحات اهليكل، حىت تظل كل أماكن اهليكل للعبادة والتعليم.

يوخبنـا  الذى لروح القدسيرمز لعلى بيت اهللا، حني ضفر سـوطا ( ملسيحت غرية ارـظه
) ليطرد به احليوانات والطيور والتجمعات الكبرية لكنيسةفكار املادية داخل اعلى انشغالنا باأل

)، معلنا أن بيت اهللا مكرس للصالة والعبادة فقط، كما قال 15: 2للتجارة داخل اهليكل (يو 
)، وليس للمكاسب التجارية، إذ صار الكهنة وتابعوهم حمبني للمال مثل اللصوص 7: 56إشعياء (

يكنزوا أمواال كثرية. فبهذه التجارة، حّولوا اهليكل إىل مغارة جيمع فيها اللصوص ين يسرقون لالذ
الباعة من اهليكل يوم االثنني، أى اليوم التاىل بعد دخوله  ملسيحمقتنياهتم املادية. وقد طرد ا

  ، ولكم مىت ال يهتم بترتيب احلوادث.أورشليم
 

ى، فََشفَى العمى الروحللعمل بعد تطهري اهليكل، صار هناك هدوء وفرصة  :16-14ع
  .الروحيةوالعرج ليستنريوا مبعرفة اهللا، ويسرعوا ىف طريق احلياة 

هو املسيا املنتظر، ولعلهم كانوا معه ىف موكب  ملسيحكما شعر اآلتون إىل اهليكل بأن ا
ه ين حفظوا هذالذقالوها له، وخاصة األطفال منهم،  الىت، فرددوا اهلتافات أورشليمدخوله إىل 

فتضايق رؤساء الكهنة والكتبة من هذه "أوصنا البن داود"، العبارات من كثرة ترديدها، قائلني: 
وقالوا له: اهلتافات ألهنـا إعالن واضـح أنه هو املسـيا املنتظر ابن داود كما قالت النبـوات، 

  "أتسمع ما يقول هؤالء؟"
ُيِعدُّ تسبيحا له، يرتفع من أفـواه  ، إن اهللامهعندباملكتوب ىف األنبيـاء  يحـملسرد عليهم ا

  ).2: 8األطفال (مز 
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إىل قرية بيت َعْنَيا ومعناها "بيت العناء"، وتقع شرق  ملسيحبعد هذا، ذهب ا :17ع
أقامه من املوت، وبات هناك ليعود ىف اليوم التاىل إىل  الذى، حيث بيت صديقه لعازر أورشليم
  .أورشليم

تدع أفكار العامل تشغله، ألن اهللا خلقه فيك لترفع منه الصلوات. إن قلبك هو هيكل هللا، فال    
أثناء أعمالك، ارفع قلبك بصلوات قصرية  أيضافخصص وقتا كافيا لصلواتك قبل انشغاالتك؛ و

  لتتمتع بعشرة اهللا.
  
  ):22- 18) شجرة التين (ع 3(

الطريق، وجاء  فنظر شجرة تني على -19. وىف الصبح، إذ كان راجعا إىل املدينة، جاع - 18
إليها فلم جيد فيها شيئا إال ورقا فقط، فقال هلا: "ال يكن منك مثر بعد إىل األبد." فيبست التينة ىف 

فأجاب  -21 فلما رأى التالميذ ذلك تعجبوا قائلني: "كيف يبست التينة ىف احلال؟" - 20. احلال
ال تفعلون أمر التينة فقط، بل إن يسوع وقال هلم: "احلق أقول لكم، إن كان لكم إميان وال تشكون، ف

وكل ما تطلبونه ىف الصالة مؤمنني  - 22. قلتم أيضا هلذا اجلبل انتقل وانطرح ىف البحر، فيكون
  ".تنالونه

 

ليعلم ىف  أورشليمماشيا من بيت َعْنَيا، عائدا إىل  ملسيحىف الصباح، حترك ا :19-18ع
مملوءة بأوراق خضراء، شجرة تني نظر من بعيد اهليكل، فجاع، وهذا إثبات لناسوته. وىف الطريق، 

وصل إليها مل جيد فيها مثرا، فقال هلا أهنا لن تعطى مثرا إىل  عندمافأتى إليها ليأكل تينا، ولكنه 
  ، فيبست وماتت، وهذا إثبات لالهوته.األبد

ا ويالحظ أن مىت البشري مل يهتم بترتيب زمن األحداث مثل مرقس، ألن شجرة التني قد لعنه
أهنا يبست ىف صباح يوم الثالثاء كما ذكر مرقس  تالميذىف صباح يوم االثنني، والحظ ال ملسيحا

  )، أما مىت فذكر لعنة التينة وتيبسها معا.20و 14: 11البشري (
 ظهرين هلم مالذ ليهود، مثل االروحيةهذا ليعلن خطورة السطحية ىف احلياة  ملسيحوقد فعل ا

  مثار احلب لآلخرين.املعرفة باهللا، وليس هلم 
التقـوى وليس له عمقها، فهو مرفوض من اهللا، وحمكوم عليه باملوت،  ظهرله م إنسانوكل 

  إذ ُيقْبِلُ إليه الناس ليعرفوا اهللا، فال جيدون فيه مثرا روحيا.
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ترمز لألمة اليهودية وهيكلها. وألهنم رفضوا املسيح، مت خراب اهليكل ىف عام  ":شجرة تني"
  التينة نبوة عن خراب أورشليم. م. وجفاف70

وجند أن معجزات املسيح تعلن رمحته، وهذه هى املعجزة الوحيدة الىت تعلن عدل اهللا، حىت 
  تكون نظرتنا كاملة حنوه، فنتذكر رمحته وعدله ىف آن واحد، لكيما نتوب ونتمتع مبرامحه.

ذه الفرصة ليظهر ، فانتهز املسيح هلاحلىف اتعجب التالميذ من جفاف التينة  :22-20ع
 يقدرون على نزعه من األرض وإلقائه ىف ،اجلبل هلم قوة اإلميان الىت هبا يصنعون كل شىء، حىت

  ان هلم إميان.كإن  ،البحر
إىل الشهوات الكثرية الىت متلك على القلب، فإن كان لإلنسان إميان ويتمسك  اجلبلويشري 

  ى ميثل العامل، أى يتخلّص من الشهوات العاملية.الذ البحراجلبل إىل  باهللا، يستطيع أن يلقى هبذا
 الصالة بإميان وجلاجة تعطينا كل ما نطلبه، بشرط أن تكون موافقة ملشيئة اهللا. فال تتراَخ   

واطلب من اهللا بإميان كل احتياجاتك، وأحلّ عليه، فهو حيب أن يسمع صوتك ويعطيك كل 
  اخلريات.

  

  ):27- 23(ع  لمسيح) سلطان ا4(

ا جاء إىل اهليكل، تقدم إليه رؤساء الكهنة وشيوخ الشعب وهو يعلم قائلني: "بأى ومل - 23
فأجاب يسوع وقال هلم: "وأنا أيضا أسألكم  -24 سلطان تفعل هذا، ومن أعطاك هذا السلطان؟"

معمودية يوحنا من  - 25. كلمة واحدة، فإن قلتم ىل عنها، أقول لكم أنا أيضا بأى سلطان أفعل هذا
، من السماء أم من الناس؟" ففكروا ىف أنفسهم قائلني إن قلنا من السماء، يقول لنا فلماذا مل أين كانت
فأجابوا  - 27. وإن قلنا من الناس خناف من الشعب، ألن يوحنا عند اجلميع مثل نىب -26 تؤمنوا به؟

  ".يسوع وقالوا: "ال نعلم." فقال هلم هو أيضا: "وال أنا أقول لكم بأى سلطان أفعل هذا

 

، ألنه ليس من سبط الوى ملسيحاصطياد خطأ على احاول رؤساء الكهنة والشيوخ  :23ع
  املسئول عن التعليم، بل من سبط يهوذا.

وإذ الحظوا طرده للباعة وقوة تعاليمه، سألوه بأى سلطان ُيعلّم ويصنع املعجزات، ومن 
  أعطاه اإلذن ومسح له أن يفعل هذا، هل بسماح من رئيس الكهنة؟
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 ناموسفيه، ولكن، لعله خيطئ ىف أى تعبري، فيعتربوه كاسرا لل الىتيسألوا ليعرفوا قوة اهللا  مل
  ونظام اهليكل.

 

، فقد رد عليهم نساىنإن كان رؤساء الكهنة قد استخدموا اخلبث واملكر اإل :27-24ع
عليهم. ، ألن سـؤاله يرد جابة، احلكمة احلقيقية، بسـؤال، وليس قصـده التهرب من اإلملسيحا

 ملسيحوسلطانه. وكان سؤال ا ملسيحأى أهنم لو آمنوا بدعوة يوحنا املعمدان، آلمنوا بكالمه عن ا
يوحنـا: هل هى من السماء، واهللا أرسـله، أم هى من الناس، أى جمـرد  معموديةعن مصـدر 
  ادعاء بشرى؟

وتعتمدوا على يديه؟ به ملاذا مل تؤمنوا إن اعترفوا أهنا من اهللا، سيسأهلم ففكروا ىف أنفسهم، 
 ته، خيافـون من الشعب، ألن الكل يعـرف أنه نىب عظيم، فقالوا:عموديوإن أعلنـوا رفضهم مل

، ألهنم خافوا أعالن رأيهم احلقيقى، وهو رفضهم ليوحنا، جابةعجزهم عن اإل ظهرأى "ال نعلم"، 
: وأنا لن أقول لكم سيحملخلوفهم على مركزهم وسلطاهنم، وعدم استعدادهم للتوبة. فقال هلم ا

  مصدر سلطاىن.
وهكذا أفحمهم حىت يتوقفوا عن حماولة إيقاعه ىف خطأ، ويلتفتوا إىل ضعفهم، فيصلحوه 

  بقبول دعوة يوحنا املعمدان، أى التوبة عن خطاياهم.
ال تكن مغرضا ىف كالمك مع اآلخرين، بل احبث عما يفيدك، وتعلّم من الكل، وقّدم حمبة    

  للجميع.
  

  ):32- 28) مثل االبنين والكرم (ع 5(
"ماذا تظنون؟ كان إلنسان ابنان، فجاء إىل األول وقال: يا ابىن، اذهب اليوم اعمل ىف  - 28

وجاء إىل الثاىن وقال كذلك،  -30. فأجاب وقال: ما أريد. ولكنه ندم أخريا ومضى - 29ى. كرم
األب؟" قالوا له: "األول." قال  إرادةفأى االثنني عمل  - 31. فأجاب وقال: ها أنا يا سيد. ومل ميض

ألن يوحنا  - 32. هلم يسوع: "احلق أقول لكم، إن العشارين والزواىن يسبقونكم إىل ملكوت اهللا
جاءكم ىف طريق احلق فلم تؤمنوا به، وأما العشارون والزواىن فآمنوا به. وأنتم إذ رأيتم، مل تندموا 

  ".أخريا لتؤمنوا به

 

جناهد فيها ىف عبادة مقدسة هللا، أو  الىتصة احلياة على األرض هو فر: الكرم :30-28ع
  نضيعها ىف شهوات العامل.
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، أعطاهم مثال عن ملسيحأمام رفض رؤساء الكهنة والشيوخ للتوبة بدعوة يوحنا أو ببشارة ا
  أب، هو اهللا، له ابنان:

لكنهم عادوا ، ولكنيسةين رفضوا العمل معه ىف كرمه، أى االذيرمز لألمم األول:  االبن
ين عاشوا حياهتم بعيدا عن اهللا، ولكن الذللعشارين واخلطاة  أيضافتابوا وعملوا ىف الكرم. ويرمز 

  وتابوا وصاروا قديسني. ملسيحآمنوا با
ين أعلنوا خضوعهم هللا وتبعيتهم له الذني، فّريسّيأو الكتبة وال ليهوديرمز ل: الثاىن االبن

  وااللتصاق بكنيسته. ملسيحبا ميانه، أى اإلبالكالم، ولكنهم رفضوا احلياة مع
  
: َمن ِمن االبنني عمل مشيئة األب؟ فقالوا: األول. فأعلن هلم ملسيحمث سأل ا :32-31ع

أى املنغمسني ىف كل خطية، ميكن أن يؤمنوا العشارين والزواىن، بوضوح أن البعيدين عن اهللا مثل 
، ولكنهم ال يعملون مشيئة ليهودمؤمنني، مثل امن يسمون أنفسهم  فيسبقوا إىل امللكوتويتوبوا، 

، وليس ملسيح، أى هم املؤمنون بالكنيسةاهللا ىف احملبة وصنع اخلري. فيكون البعيدون أبناء حقيقيني ل
  الرافضون. ليهودا

  يوحنا املعمدان أعلن لكم احلق بضرورة التوبة والرجوع إىل اهللا.": ىف طريق احلق"
زلتم مصرين على عدم التوبة، مكتفني بالعبادة الشكلية، وقلوبكم أى ما ": مل تندموا أخريا"
  شريرة.

، أو بأى تعليق ممن حييطون لكنيسةأو تعاليم ا لكتاب املقدسإن ناداك اهللا للتوبة من خالل ا   
بك، أو من خالل أحداث احلياة، فال تؤجل رجوعك إىل اهللا، وال تعده بفمك، مث تنشغل عنه 

سرع إىل أب اعترافك، وتناول من األسرار املقدسة لتنال قوة، وتبدأ ىف بظروف احلياة، بل أ
  جهادك الروحى وعشرتك مع اهللا.

  

  ):46-33) مثل الكّرامين (ع 6(
"امسعوا مثال آخر. كان إنسان رب بيت، غرس كرما وأحاطه بسياج، وحفر فيه معصرة،  - 33

اإلمثار، أرسل عبيده إىل الكرامني ليأخذ وملا قرب وقت  - 34. وبىن برجا، وسلمه إىل كرامني وسافر
مث أرسل أيضا  - 36. فأخذ الكرامون عبيده وجلدوا بعضا، وقتلوا بعضا، ورمجوا بعضا - 35. أمثاره

. فأخريا، أرسل إليهم ابنه قائال: يهابون ابىن - 37. عبيدا آخرين أكثر من األولني، ففعلوا هبم كذلك
. قالوا فيما بينهم: هذا هو الوارث، هلموا نقتله ونأخذ مرياثهوأما الكرامون، فلما رأوا االبن  - 38
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فمىت جاء صاحب الكرم، ماذا يفعل بأولئك  -40. فأخذوه وأخرجوه خارج الكرم وقتلوه - 39
قالوا له: "أولئك األردياء يهلكهم هالكا ردّيا، ويسلم الكرم إىل كرامني آخرين  - 41 الكرامني؟"

قال هلم يسوع: "أما قرأمت قط ىف الكتب: احلجر الذى رفضه البناؤون  -42 ".يعطونه األمثار ىف أوقاهتا
لذلك أقول لكم أن  - 43. هو قد صار رأس الزاوية؟ من ِقَبلِ الرب كان هذا، وهو عجيب ىف أعيننا

ومن سقط على هذا احلجر يترضض، ومن  -44. ملكوت اهللا ُينزع منكم، وُيعطَى ألمة تعمل أمثاره
. وملا مسع رؤساء الكهنة والفّريسّيون أمثاله، عرفوا أنه تكلم عليهم -45 ".حقهسقط هو عليه يس

  .وإذ كانوا يطلبون أن ميسكوه، خافوا من اجلموع ألنه كان عندهم مثل نىب - 46
  
  ية ىف هذا املثل.ليهودتاريخ األمة ا ملسيحخلّص ا :33ع
أى وأحاطه بسياج،  هيم،نسل إبرا ليهودأى شعب اغرس كرما،  الذىهو اهللا  رب بيت": "

  على يد موسى. ناموسالوصايا وال
عجز عنها  الىتهى احتمال اآلالم من أجل التمسك بكالم اهللا وخدمته، هذه ": "معصرة

  ).3: 63بصليبه، وجاز املعصرة وحده (إش  ملسيح، فأكملها اليهودا
ء من فوق رؤساء الشعب وشيوخه املسئولون عن مراقبة الشعب وهجمات األعدا": "برجا

  الربج، حىت ينبهوهنم لذلك. ويشملوا رؤساء األسباط والعشائر واملعلمني وكل قادة الشعب.
املسئولون عن رعاية الكرم املغروس ليعطى مثارا مقدسة، أى  ليهودهم كهنة ا": "كرامني

  املؤمنني. يهودفضائل وحياة نقية، ىف قلوب ال
ظيمة على اجلبل أيام موسى، واآلباء إبراهيم أى بعد أن أعلن نفسه واضحا كنار ع": "وسافر

  وإسحق ويعقوب، اختفى عن عيون الشعب الهنماكهم ىف اخلطايا، فلم يعودوا يرونه كأنه مسافر.
 

ين أرسلهم ليأحذوا الثمار، وهم األنبياء ورجال اهللا املرسلون الذ": عبيده" :36-34ع
املؤمنني، ولكن لألسف قاومهم  يهودمن اللشعبه على مدى التاريخ، ليحصدوا حياة مملوءة فضائل 

أى رفضوا تعاليمهم وجلدوا بعضا، وقتلوا بعضا، ورمجوا بعضا، ورؤساؤهم فعذبوهم،  ليهودكهنة ا
  هى صوت اهللا هلم. الىت

أى عدد أرسل أيضا عبيدا آخرين أكثر من األولني، وقد أطال اهللا أناته (صربه) عليهم، بأن 
  الكهنة ورفضوهم مثل األولني. كبري من األنبياء، فقاومهم
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ى، هو جتسد ابنه الوحيد، ليهودآخر فرصة وأكرب عمل قدمه اهللا للشعب ا :39-37ع
  كما ذكر هلم ىف نبوات األنبياء ليخلّصهم.

وىف املَثَلِ، َعلم الكرامون أنه ابن صاحب الكرم والوارث لكل ما فيه، فبدال من أن خيضعوا 
  يه وقتلوه.له ويعطوه األمثار، قاموا عل

هو املسيا  يسوعورؤساء الكهنة، ألغراضهم ىف الرئاسة واملاديات، رفضوا أن يفهموا أن 
  املنتظر. وبدال من أن يؤمنوا به، قاوموه لئال يأخذ مركزهم، وصلبوه على الصليب.

أعمت عيـون الكهنة، لدرجة رفض املسيا املنتظر  الىتوهكذا يظهر الكربياء وحمبة الرئاسـة 
  هللا.ابن ا

  

ني الذين يسمعونه عن التصرف املناسب من فّريسّيالكتبة وال ملسيحسأل ا :41-40ع
صاحب الكرم مع الكرامني األردياء، فقالوا له: يهلكهم، ويسلّم الكرم لكرامني أفضل منهم 

  يعطونه الثمار ىف حينها.
  ى.األبد، أى العذاب ملسيحبا ميانرافضى اإل ليهودهذا هو مصري كهنة ا

  ى.ملسيحوالرسل والكهنوت ا تالميذال": مني آخرينكرا"
 

اختار هذا  الذى، ورئيس البنائني لكنيسة، والبناء هو املسيحهو ا": احلجر" :44-42ع
  احلجر هو اهللا.

من أسرة متواضعة، وليس له  ملسيححبسب النظرة البشرية القاصرة، يبدو ا": "عجيب ىف أعيننا
  حىت نقبله. مياننا، وحنتاج إلخالصتضع ألجل غىن أو مركز مادى، ولكنه اهللا امل

يظنه البناؤون غري نافع، مث  الذى) عن احلجر 22: 118باملكتوب ىف (مز  ملسيحذكّرهم ا
يكتشفون ىف النهاية أنه أصلح حجر ليكون رأسا للزاوية، أى يربط احلائطني معا. وهذا احلجر 

  هللا، ومل يفهم الكهنة ذلك.أرسله ا الذىواألمم، فهو  ليهودخملّص ا لمسيحيرمز ل
وعد به شعبه، سُينَزع منهم لعدم  الذىأن ملكوت اهللا بوضوح لرؤساء الكهنة  ملسيحويقرر ا

، سيحل حملهم ىف كنيسة ليهودذين يؤمنون به، ويقصد أن غري املؤمنني من االم، وُيعطَى لألمم إمياهن
  املؤمنون من األمم. ملسيحا

حلجر ليهشمه، فيصاب هو برضوض، أى يقابل متاعب. ، يسقط على املسيحومن يقاوم ا
  ولكن، إن تاب وآمن، يقبله اهللا.
به، فسيدينه ىف النهاية وحيكم عليه باهلـالك، أى يسقط عليه  انـميأما من يظل رافضـا لإل

  احلجر ويسحقه.
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رؤساء الكهنة والفّريسّيون أن املثل كان عليهم، وبدال من أن يتوبوا، فهم  :46-45ع
  اظوا منه وحاولوا القبض عليه، ولكنهم خافوا من الشعب، ألنه كان ىف نظرهم نىب عظيم.اغت
  إذا كشف لك اآلخرون أخطاءك، ال تقاومهم، بل أسرع للتوبة، فكالمهم رسالة من اهللا.   
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  أعظم الوصايا  معتقدات الَصّدوقّيين  مثل الُعرس

    
  

  ):14-1) مثل الُعرس (ع 1(

"يشبه ملكوت السماوات إنسانا ملكا  - 2 وجعل يسـوع يكلمهم أيضـا بأمثال قائـال: -1
. عرس، فلم يريـدوا أن يأتواوأرسـل عبيده ليدعـوا املدعويـن إىل ال -3. صنـع ُعرسـا البنه

فأرسل أيضـا عبيدا آخـرين قائـال: قولوا للمدعـوين هوذا غدائى أعددته، ثرياىن ومسمناتى  -4
ولكنهم هتاونوا، َوَمَضْوا، واحد إىل حقله،  -5. قد ذبـحت، وكل شىء معـد، تعالوا إىل العرس

فلما مسع امللك غضب،  -7. هموالباقون أمسكوا عبيده وشتموهم وقتلو - 6. وآخر إىل جتارته
مث قال لعبيده: أما العرس فمستعد،  - 8. وأرسـل جنوده وأهلك أولئك القاتلني، وأحـرق مدينتهم

فاذهبـوا إىل مفارق الطـرق، وكل مـن وجدمتـوه  -9. وأما املدعـوون فلم يكونـوا مستحقني
كل الذيـن وجدوهم،  فخرج أولئك العبيد إىل الطـرق، ومجعـوا - 10. فادعوه إىل العرس

فلما دخـل امللك لينظر املتكئني، رأى هناك  - 11. أشـرارا وصاحلني، فامتأل العرس من املتكئني
فقال له: يا صاحـب كيف دخلـت إىل هنـا وليس  -12. إنسـانا مل يكـن البسـا لباس العرس

يه، وخذوه حينئذ قال امللك للخدام: اربطـوا رجليه ويد -13. عليك لباس العرس؟ فسكت
ألن كثريين يدعون  -14. واطرحـوه ىف الظلمة اخلارجية، هناك يكون البكاء وصرير األسنان

  وقليلني ينتخبون."

 

ىف أمثال لتكون قريبة إىل فهم سامعيه، وذلك  الروحية، قّدم املعاىن ملسيحكعادة ا :2-1ع
  لغالظة قلوهبم، وميلهم إىل رفض تعاليمه العميقة روحيا.

  آلب.ا": ملكا"
يفرح فيها اهللا باحتاد شعبه به، بتناول جسده ودمه األقدسني، إذ ينالون  الىت لكنيسةا": ُعرسا"

  واالعتراف والتناول. عموديةمن اخلطية بامل الصاخل
  .ملسيحا يسوع": البنه"
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العهد ، واألنبياء، وكل رجال إبراهيم وإسحق ويعقوباآلباء ": أرسل عبيده" :4-3ع
  نوا اهللا للبشرية.ين أعلالذ القدمي

 ميانين يدعون البشرية لإلالذ، العهد اجلديد، وكهنة وخّدام تالميذالرسل وال": عبيدا آخرين"
  .لكنيسةواحلياة ىف ا

، فيدعوه إىل كنيسته، وال جيربه. وقد أعد كل شىء، فهو يقّدم حمبته نساناهللا حيترم إرادة اإل
  لنا، ويبقى أن نتجاوب حنن معه.

  .ملسيحتعاليم األنبياء، وابتعدوا عن التوبة، ومل يؤمنوا با ليهودأى رفض ا": مل يريدوا"
كانت ترمز إليها  الىتعلى الصليب  ملسيحتشري إىل ذبيحة ا": ثرياىن ومسمناتى قد ذحبت"
  ، وهى ذبيحة جسده ودمه على املذبح كل يوم.العهد القدميذبائح 

  تشبع النفس. الىتإىل كلمة اهللا  أيضاوترمز 
ين قّدموا حياهتم ذبيحة حب هللا على مثال الذلك ترمز حلياة الشهداء والقديسني، وكذ

  املصلوب، َوِسَيُرُهْم ُتشبِع النفس املؤمنة مبحبة اهللا املطبقة عمليا ىف حياهتم. ملسيحا
 

لألسف، كان رد املدعوين على صاحب الُعرس سيئٍا، إذ اهنمكوا ىف الشهوات  :6-5ع
ين هلم املواعيد والدعوة للحياة مع الذ ليهودنها باحلقل والتجارة. وهم يرمزون ليعّبر ع الىتاملادية 

اهللا، ولكنهم اهنمكـوا ىف املاديـات، بل وأكثر من هـذا، أسـاءوا إىل أنبيائه احلاملني دعوته 
  .وشتموهم وقتلوهمهلم، 

  
هو اهللا. وقد غضب من شـرور هؤالء املدعـوين، وأصـدر أمره "امللك":  :7ع

، وكذلك هدم مدينتهم، وقد حدث ذلك فعال عام ميانى لرفضهم اإلاألبدبإهالكهم، أى العذاب 
  .أورشليمأهلك الرومان مدينة  عندمام، 70

 

  حيث يزدحم الناس.": مفارق الطرق" :9-8ع
  الدعوة لكل البشر.": كل من وجدمتوه"

أمام األمم، فوّجه اهللا  مياندعوة اهللا، رغم أنه كان املفروض أن يكونوا مثاال لإل ليهودرفض ا
 ميانوالرسل، فخرجوا ىف طرق العامل يدعون الكل لإل تالميذدعوته للعامل كله عن طريق عبيده ال

  ، أى جسده ودمه األقدسني.ملسيحوإىل وليمة ا
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  حياهتم املاضية مملوءة شرورا ظاهرة أمام الناس.": أشرارا" :10ع
  رين.هلم فضائل معروفة أمام اآلخ": صاحلني"

  وفدائه، والتوبة عن خطاياهم. ملسيحبا ميانلكن الكل حمتاجون لإل
كل األمم، سواء األشرار منهم أو الصاحلني، مهما كانت خطايا األشرار، ولكن  تالميذدعا ال

  ليشبعوا به. ملسيحمؤمنني با لكنيسةهلم استعداد للتوبة. فآمنوا وتركوا حياهتم املاضية، ودخلوا إىل ا
 

ثياب يهبها صاحب الُعرس للمدعوين. وهى هنا ترمز لألسرار ": س العرسلبا" :11ع
واالعتراف والتناول. فإن أمهل أحد هذه الثياب، واعتمد على بره  عموديةاملقدسة وخاصة امل

الذاتى، أى مل يستمر ىف االعتراف والتناول والسلوك ىف احلياة اجلديدة مع اهللا، يتعرى من ثياب 
  ته اهلالك.الُعرس، وتكون هناي

، كان البد أن حيتفظوا حبياهتم نقية ىف اهللا، باالستمرار ىف لكنيسةفاألمم ملا آمنوا ودخلوا إىل ا
على  لكنيسةحياة التوبة، لتكون هلم احلياة النقية، وهى الثياب املناسبة للُعرس، أى الوجود ىف ا

  .األبداألرض، مث االمتداد فيها إىل 
 

ة، فيسأل امللك، أى اهللا، املتهاونني من املؤمنني، كيف مل يثبتوا مث تأتى ساعة الدينون :12ع
ىف حمبته وحمبة اآلخرين وخاصة األعداء؟ كيف استهانوا باخلطايا ومل يتوبوا عنها؟ وحينئذ يسكت 

  هؤالء األشرار، ألنه مل يعد هناك وقت للتوبة.
 

للعذاب،  األبدرَبط هبا إىل إن املتهاون يقّيد حياته باخلطية، فينال جزاءه، وهو أن ُي :13ع
  ألنه رفض حرية الروح والتمتع باهللا.

ويعّبر عن صعوبة العـذاب ومشـاركة اجلسد للروح فيه، بعد أن تغّير إىل جسم روحـاىن 
  وهذا يعىن آالم صعبة جدا."البكاء وصرير األسنان"، بـ
 

قليلون،  مياناإل، ولكن من يؤمنون ويثبتون ىف ميانهكذا يدعو اهللا اجلميع لإل :14ع
  ية.األبدوهؤالء هم املنتخبون للحياة 
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فرصة العمر تتيح لك االشتراك ىف العشاء الرباىن، أى التناول من األسرار املقدسة. فال تنشغل   †
عنه بارتباطات احلياة، وال تعتذر عنه لكثرة خطاياك، فسر االعتراف يغفر لك كل شىء مهما 

  طويلة.كان صعبا أو مسيطرا عليك لسنوات 
فال تتهاون متناسيا خطاياك، بل اهتم أن تلبس ثياب العرس، لتأكل من عشاء امللك. وداوم 

  .األبدوحتيا معه إىل  ملسيحعلى ذلك، فتفرح بعشرة ا
  

  ):22-15) دفع الجزية (ع 2(

فأرسلوا إليه تالميذهم  -16. حينئذ ذهب الفّريسّيون وتشاوروا لكى يصطادوه بكلمة - 15
ِسّيني، قائلـني: "يا معلم، نعلم أنك صـادق وُتعلّم طـريق اهللا باحلـق، وال تباىل بأحد، مع اهلريوُد

 فقل لنا ماذا تظـن، أجيـوز أن ُتعطَى جزية لقيصر أم ال؟" - 17. ألنك ال تنظـر إىل وجـوه الناس
." فقدموا له أروىن معاملة اجلزية -19 فََعِلَم يسوع خبثهم، وقال: "ملاذا جتربونىن يا مراؤون؟ - 18
قالوا له: "لقيصر." فقال هلم: "أعطوا إذًا  - 21 فقال هلم: "ملن هذه الصورة والكتابة؟" - 20. دينارا

  ".فلما مسعوا تعجبوا وتركوه َوَمَضْوا - 22 ".ما لقيصر لقيصر وما هللا هللا

 

مجاعة من اليهود يتحّزبون لعائلة هريودس، وهى من أصل  ":اهلريوُدِسّيني" :17-15ع
دومى، أى غري يهود، ويتمنون أن يكون أحد أفراد هذه األسرة واليا على اليهودية من ِقَبلِ السلطة أ

  الرومانية، ويهتمون باخلضوع للدولة الرومانية ومجع اجلزية.
السلطة ألهنم يتبعون  لهريوُدِسّينيلاستمر الفّريسّيون ىف شرهم حنو املسيح، ورغم احتقارهم 

  على املسيح. أقاومون املستعمر الروماىن، لكنهم احتدوا معهم ليمسكوا أى خطالرومانية، أما هم في
احلق، واستفّزوه مبدحهم له أنه ال خياف من أحد، حىت  موبرياء، مدحوا املسيح قائلني إنه معل

يرفض دفع اجلزية. مث سألوه: هل ُتعطَى اجلزية لقيصر حبسب أوامر الدولة الرومانية؟ فإذا قال 
ون متعاونا مع املستعمر، فيثريوا اليهود عليه. وإن قال ال، يصبح مقاوما للدولة، والبد ُتعطَى، يك

  من القبض عليه وحماكمته.
اسم ألى إمرباطور روماىن، مثل لقب فرعون ألى ملك ىف مصر القدمية، وكان ": قيصر"

  القيصر حينذاك هو تيباريوس.
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ونبههم "ملاذا جتربونىن؟" رهم، وقال هلم: أفكا َعِلَماهللا فاحص القلوب وعامل الغيب،  :18ع
إىل خطيتهم وهى الرياء، لعلهم يتوبون ويؤمنون به أنه هو اهللا عامل الغيب، ولكنهم لألسف مل 

  يتأثروا لقساوة قلوهبم.
  
ُتدفَع هبا اجلزية، مثل  الىتوهى إحدى أنواع النقود ": أروىن معاملة اجلزية" :22-19ع

ون خضوعهم للسلطة، عكس ما ينادون به فّريسّيميهم هذا الدينار، يعلن الالدينار الروماىنٍ. وبتقد
من أن خضوعهم يلزم أن يكون للهيكل فقط. فليست معهم نقود يهودية فقط، مثل الشاقل، بل 

  . فأعلن هلم أهنم ينادون مبا ال يطبقونه، خوفا من السلطة.أيضانقود رومانية 
 .دينارا عليه بالطبع صورة القيصر الروماىن وامسهفأروه  إحدى العمالت ملسيحطلب منهم ا

فسأهلم: ملن الصورة والكتابة؟ فقالوا: لقيصر. فقال هلم: أعطوا قيصر ما خيصه، وهو اجلزية وكل 
الواجبات السياسية املطلوبة من املواطن التابع للدولة الرومانية، فحيث أن الدولة تقدم خدمات 

ه اجلزية. أما األهم، وهو الروح، فأعطوها هللا، ألن املال هو للمواطنني، فهى تستحق أن تأخذ هذ
فهى أهم ما فيه. فتعجبوا جدا من حكمته، ألنه مل يسقط  نساناألدىن واألقل أمهية، أما روح اإل

  ىف خطأ ميسكونه عليه، ولكن لألسف مل يؤمنوا ويتوبوا.
س مبحبة الشهوات الردّية أنت صورة اهللا فَأَْعِطِه قلبك وحياتك، وال تكن صورة إلبلي   

  والكربياء. ُتْب والتصق باهللا، لتستعيد صورته فيك.
  

  ):33- 23) الَصّدوقيّون والزواج (ع 3(
قائلني:  - 24 ىف ذلك اليـوم، جـاء إليه َصّدوقّيون، الذين يقولون ليس قيامة، فسألوه - 23

. رأته َوُيِقْم نسـال ألخـيه"يا معلم، قال موسى إن مات أحـد وليس له أوالد، يتزوج أخـوه بامـ
. فكان عندنا سـبعة إخـوة، وتزوج األول ومات، وإذ مل يكن له نسـل، ترك امرأته ألخـيه - 25
ففى القيامة،  - 28. وآخر الكل، ماتت املرأة أيضا -27. وكذلك الثاىن والثالث إىل السبعة - 26

فأجاب يسـوع وقال هلم: "تضـلون  - 29 ِلَمْن ِمَن السبعة تكون زوجـة، فإهنا كانت للجميـع؟"
ألهنم ىف القيامة ال يزوجون وال يتزوجون، بل يكونون  - 30. إذ ال تعرفون الكتب وال قوة اهللا

 وأما من جهة قيامة األموات، أفما قرأمت ما قيل لكم من ِقَبلِ اهللا القائل: - 31. كمالئكة اهللا ىف السماء
فلما مسع  -33 ".ب. ليس اهللا إله أموات، بل إله أحياءأنا إله إبراهيم وإله إسحق وإله يعقو - 32

  .اجلموع هبتوا من تعليمه
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، وكانوا ال يؤمنون حبياة أخرى ليهودّصّدوقّيون طائفة أرستقراطية غنية من اكان ال :23ع
  بعد هذا العامل، أو قيامة لألجساد بعد حتللها، وكان منهم معظم رؤساء الكهنة.

 

عن جزء من شريعة موسى، وهى أنه إن تزوج رجل  لمسيحلّصّدوقّيون أشار ال :24ع
بامرأة ومل ينجب ومات، يتزوجها بعده أخوه أو أقرب األقرباء، حىت يقيم نسال باسم امليت، لريث 

)، وكان ذلك رمزا للمحافظة 6: 25أرضه وحيافظ عليها، فكان البكر املولود ُينسب للميٍت (تث 
  ى.األبدعلى مرياثنا 

 

خبصوصها، إذ رأوا أهنا معضلة ليس هلا حل. وهى  ملسيحفوا قصة وسألوا األّ :28-25ع
، أيضاتزوج أحدهم بامرأة ومات ومل ينجب، فتزوجها الثاىن ومل ينجب سبعة إخوة، وجود 

وسؤاهلم، إن كانت هناك قيامة وحياة أبدية،  .ماتت املرأة وهكذا حىت سابع أخ ومل ينجب، مث
ية، ألهنا كانت زوجة للجميع على األبدوتعيش معه ىف َن السبعة ِلَمْن ِمفهذه الزوجة ستكون 

  األرض، ومل تنجب، حىت ال يرد عليهم أحد أهنا تكون زوجة ملن أجنبت منه.
 

إىل عدم تدقيقهم وعدم فهمهم نبوات األنبياء، إذ أخذوها  ملسيحنبههم ا :30-29ع
أن الكالم واضح عن حياة روحية ىف  دائما باملعىن املادى، ألن فكرهم منغمس ىف املاديات، مع

السماء، وعدم احلاجة لعالقات جسدية أو أى عمل مادى، بل الكل يكونون أرواحا متعلقة باهللا، 
ى العميق. الروحجتمعهم مشاعر احملبة دون متييز للقرابة اجلسدية، إذ صاروا أعلى منها بإحساسهم 

ون بعضهم بعضا كأرواح، دون احلاجة وألهنم خالدون، ال حيتاجون للزواج والتناسل، يعرف
  للمشاعر اجلسدية.

 

ة، وهو قول اهللا ملوسى لكتب املقدسدليال آخر غري نبوات ا ملسيحقّدم هلم ا :32-31ع
)، فهل ينسب اهللا نفسه ألموات 15و 6: 3(خر أنه إله إبراهيم وإله إسحق وإله يعقوب  ولألنبياء

  قد انتهوا ومل يعد هلم قيمة؟!
ين عرفناهم الذفاهللا العظيم، ينسب نفسه ألرواح حية معه ىف السماء هم أوالده، و بالطبع ال،

  ىف اجلسد وحييون اآلن بالروح ىف السماء.
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ّصّدوقّيني يعتمدون عليها، ويهملون أسفار وقد أورد هذا الدليل من أسفار موسى، ألن ال
هو إهلهم حاليا. وكان ذلك ىف  ، بلإبراهيم. فاهللا مل يقل كنت إله العهد القدميأخرى كثرية من 

كالمه مع موسى بعد سنوات كثرية من موهتم، أى أن أرواحهم حية ىف السماء، وهو إهلهم؛ 
  ّصّدوقّيون.الفاألرواح ال تتالشى مبوت اجلسد كما ينادى 

 

وحكمته وقـوة كالمه، اندهش السـامعون، وأُفِْحَم  ملسيحلسمو تعاليم ا :33ع
من  اـأيضّصّدوقّيني، بل الته. وكانت اجلمـوع، ليست فقط من ّصّدوقّيون أمـام حجال
  العاديني. ليهودني وافّريسّيال

فكّر ىف عظمة السماء وجمد األرواح هناك، حىت ال تنغمس ىف الشهوات املادية، بل وترفض    
  .الروحيةشرورك، وهتتم حبياتك 

 

  ):40-34) أعظم الوصايا (ع 4(
وسأله واحد منهم،  - 35. عوا أنه أبكم الَصّدوقّيني، اجتمعوا معاأما الفّريسّيون، فلما مس - 34

فقال له  - 37 "يا معلم، أية وصية هى العظمى ىف الناموس؟" - 36 وهو ناموسى، ليجربه قائال:
هذه هى الوصية  - 38. يسوع: "حتب الرب إهلك من كل قلبك ومن كل نفسك ومن كل فكرك

هباتني الوصيتني يتعلق الناموس  -40. حتب قريبك كنفسك والثانية مثلها، - 39. األوىل والعظمى
  ".كله واألنبياء

 

، أو حىت حماورته ألجل ملسيحّصّدوقّيون القدرة على أن ميسكوا خطأ على افَقََد ال :34ع
ويسقطوه ىف أى  ملسيحون، وهم املتمسكون بالشريعة، ليجربوا افّريسّيحجته القوية. ولذا جتّمع ال

  خطأ.
معك أقوى  الذىفيك ُتسكت األشرار مهما كانت شرورهم أو ِحَيِلهم، ألن اهللا  الىت قوة اهللا   

  حترك الشر ىف البشر. الىت نيطاالشيمن كل 
 

يا، أى من املدققني ىف حفظ وشرح ناموس، وكان ملسيحمنهم ا فّريسّيسأل  :36-35ع
إحداها يكون خمطئا،  ملسيحز االوصايا والناموس املوسوى، قائال: ما هى أعظم الوصايا؟ حىت إذا مّي

أكمل فيها معاىن الوصايا، فيتهموه  الىتألن الكل وصايا اهللا. ولعلهم مسعوا عن عظته على اجلبل، 
  ناقص. ناموسأنه يقول إن ال

  هل أنت برىء ىف كالمك مع اآلخرين، أم حتاول إظهار متّيزك أو ضعفاهتم؟    
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يتني، ومل ميّيز واحدة عن األخرى، الوصايا العشر ىف وص ملسيحخلّص ا :39-37ع
باهللا، وهى أن حيبه بكل كيانه، أى بقلبه ونفسه وفكره،  نسانفالوصية األوىل تتحدث عن عالقة اإل

وهذا هو أهم شىء، أى حمبة اهللا، وينتج عنها بالضرورة الوصية الثانية، وهى حمبة القريب، أى كل 
  هللا. نسانالبشر، وهى دليل على حمبة اإل

لآلخر مثل نفسه، وليس جمرد بعض االهتمام، مث تتعاظم حمبة  نسانبة احلقيقية هى حمبة اإلواحمل
على الصليب، إذ أحبنا، وبذل  ملسيح، فتصري حمبة اآلخر أكثر من النفس، كما فعل االعهد اجلديد
  نفسه ألجلنا.

لصالبيه من ال جيف، وىف ذروة اآلالم، طلب  الذىمن فيض هنر حبه ليس هذا فقط، بل إنه    
  ).34: 23اآلب، قائال: " يا أبتاه، اغفر هلم، ألهنم ال يعلمون ماذا يفعلون" (لو 

  

  والوصايا، وكالم األنبياء.  ناموسهبذه احملبة، يلّخص كل ال :40ع
  

  ):46- 41وداود (ع  لمسيح) ا5(

سيح، قائال: "ماذا تظنون ىف امل - 42 وفيما كان الفّريسّيون جمتمعني، سـأهلم يسـوع - 41
قال  - 44 قال هلم: "فكيف يدعوه داود بالروح ربا، قائال: - 43 ".ابن من هو؟" قالوا له: "ابن داود

فإن كان داود يدعوه ربا، فكيف  - 45. الرب لرىب اجلس عن مييىن حىت أضع أعداءك موطئا لقدميك
ـد أن يسأله فلم يستطع أحـد أن جييبه بكلمة. ومن ذلك اليوم، مل جيسـر أح - 46 يكون ابنه؟"

  َبتَّةً.
  

ذُكر  الىتّيني، اموسّنني والفّريسّيالّصّدوقّيني والأناته على أسئلة  ملسيحأطال ا :42-41ع
بعضها ىف األعـداد السابقة، وحماولتهم إسـقاطه ىف أى خطأ. وأفحمهم حبججه القوية. وىف 

وهم ضعفـاء جدا أمامه، هلم خطأ ما يفعلونه، إذ هبذا يقاومون احلق  ظهرالنهاية، اضطـر أن ُي
ة عن لكتب املقدس، وهو: ماذا تقول اناموسفسـأهلم سـؤاال دينيا من دراسـتهم لألنبياء وال

إذ ال خـالف على ذلك، أنه سـيأتى  "ابن داود"، وا سـريعا:أجابفابن من هو؟  املسيا املنتظر،
  من نسل داود حبسب النبوات.
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متفقني على أن كاتبه هو  ليهود، وكان ا)1: 110ىف (مز ": يدعوه داود" :45-43ع
  داود.

  بالوحى اإلهلى.": بالروح"
  اهللا اآلب.": الرب"
  ابنه أو حفيده "رىب". إنسانأى سيد وإله داود، وال ميكن أن يدعو ": رىب"

، إن كان هو ابن داود، فكيف يدعوه داود ىف مزموره أنه ربه، حينما قال: ملسيحقال هلم ا
)، وذلك ىف حديث بني اآلب واالبن بعدما يكمل 1: 110س عن مييىن" (لرىب اجل الرب"قال 

الفداء على الصليب، وتصري كل الشياطني خاضعة له، إذ قّيدهم بصليبه، أى يصري ىف  ملسيحا
  عظمته اإلهلية املشار إليها باليمني.

  فكيف يكون هو ابن داود ورب داود ىف نفس الوقت؟!
  
، مع ملسيحة، الهنماكهم ىف التفكري املادى عن اجابوا عن اإلون وعجزفّريسّيَتحّير ال :46ع

ابن داود ىف اجلسد، وهو اهللا األزىل ىف نفس  ملسيحأن الرد بسيط، يفهمه أى مسيحى، وهو أن ا
  الوقت، فهو اإلله املتأنس.

  وإذ شعروا بعجزهم، انصرفوا عنه ىف خزى، ومل يعودوا يقاوموه.
  بل تتوب وحتبه وحتيا معه؛ فَأَِطْع كالم اهللا َوِعْش فيه. اهللا يريدك أال تقاوم احلق،   
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  الِعْشُرونَ وَ الثَّالُِث  احُ حَ صْ األَ 
  شـكلية العبـادة  ينفّريسّيكبرياء ال

    
  

  ):4- 1) التعليم والعمل به (ع 1(

قائال: "على كُْرِسىِّ موسى جلس الكتبة  -2 حينئذ خاطب يسوع اجلموع وتالميذه -1
حسب أعماهلم ال تعملوا،  فكل ما قالوا لكم أن حتفظوه، فاحفظوه وافعلوه، ولكن - 3. والفّريسّيون

فإهنم حيزمون أمحاال ثقيلة عسرة احلمل، ويضعوهنا على أكتاف الناس،  - 4 .ألهنم يقولون وال يفعلون
  ".وهم ال يريدون أن حيركوها بإصبعهم

 

  .تالميذللجموع. وبعد ذلك، كانت كل أحاديثه لل ملسيحهذه هى آخر عظات ا :3-1ع
ني املتكربين، وكان يرد على أسئلتهم اخلبيثة، فّريسّيمقاومات الكتبة وال ملسيحاحتمل ا

مستخدما ذلك فرصـة لتعليمهم مع كل اجلموع. ولكنه، إذ وصل لألسـبوع األخري من حياته 
على األرض، أراد كشـف أخطائهم لعلهم يتوبـون، وحىت ال يقلدهم الشعب، فيسـقطون ىف 

  خطايا كثرية.
، فعلّموا كل شىء بالتدقيق، ناموستعليم الشعب الوصايا وال ني علىفّريسّيائتمن اهللا الكتبة وال

ه واجلموع أن يطيعوا كالم اهللا تالميذ ملسيحولكنهم عاشوا حياة بعيدة متاما عن الوصايا. فنّبه ا
ون، مع االحتراس الشديد، حىت ال يقلّدوهم ىف أعماهلم اخلاطئة، ألن فّريسّييعلّم به الكتبة وال الذى

  لوا تنفيذ وصايا اهللا.ني أمهفّريسّيال
 

  ون معا، ويطالبون هبا الشعب.فّريسّييشّبه الوصايا بأمحال يربطها ال": حيزمون" :4ع
ون الوصايا كأمحال ثقيلة على ظهورهم، فّريسّييشّبه الشعب بدواب، يضع ال": أمحاال ثقيلة"

  يعون تنفيذها.حىت تكاد الدواب أن تسقط حتتها وتفقد قدرهتا على احلركة هبا، أى ال يستط
  يرفضون تنفيذ أقل شىء منها.": حيركوها بإصبعهم"
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ني ال جياهدون ىف تنفيذ الوصايا، أصبح كالمهم نظريا، ومطالبتهم الناس بتنفيذ فّريسّيألن ال
الوصايا صارت ثقيلة، ليس ألن الوصية ثقيلة ىف حد ذاهتا، بل ألن التعبري عنها وتعليمها خاطئ، 

تنفيذها، وليست هلم خربة ىف كيفية التدرج ىف تطبيق الوصايا والتغلب  فال يشجعون الناس على
  على املعوقات.

ال تعلّم شيئا لغريك مل تبدأ ىف تنفيذه عمليا ىف حياتك، حىت تكون قد استفدت منه، فيكون     
كالمك أكثر تأثريا. ومن ناحية أخرى، تكون قد تعلمت كيف تنفذه، فترشد الناس بكالم 

  يناسب ظروف احلياة احمليطة بك وهبم. واقعى عملى
  

  ):12- 5ين (ع فّريسيّ ) كبرياء ال2(
. "وكل أعماهلم يعملوهنا لكى تنظرهم الناس، فَُيَعرُِّضونَ عصائبهم ويعظمون أهداب ثياهبم -5

والتحيات ىف األسواق، وان  -7. وحيبون املتكأ األول ىف الوالئم، واجملالس األوىل ىف اجملامع -6
وأما أنتم فال ُتْدَعْوا سيدى، ألن معلمكم واحد املسيح، وأنتم  -8ى. الناس: سيدى، سيديدعوهم 
وال  - 10. وال َتْدُعوا لكم أبا على األرض، ألن أباكم واحد الذى ىف السماوات -9. مجيعا إخوة

 فمن يرفع نفسه - 12. وأكربكم يكون خادما لكم - 11. ُتْدَعْوا معلمني ألن معلمكم واحد املسيح
  ".يتضع، ومن يضع نفسه يرتفع

 

ون بعدم تنفيذ الوصايا فقط، بل طلبوا الكرامة ومديح الناس، فّريسّيمل يكتِف ال :7-5ع
أمر أن ُتكتب الوصايا خبط صغري على قطع جلدية وتوضع بني العينني، أى تكون ىف فكر  ناموسفال
، للتظاهر أهنم أكثر متسكا وأمام عينيه دائما. أما هم، فجعلوا هذه العصائب عريضة نساناإل

بالوصايا من غريهم. أما الثياب، فاهللا أمر أن توضع ىف أهداهبا، أى ذيوهلا، بعض اخليوط 
ون، فجعلوا هذه األهداب كبرية فّريسّياألمساجنونية، أى الزرقاء، لتذكريهم باحلياة السمائية. أما ال
  إلظهار تقواهم أكثر من غريهم؛ وهكذا رفضوا االتضاع.

العصائب املادية طمست ذهنهم وأبعدهتم عن الوصية، واألهداب الطويلة العظيمة  إن
أسـقطتهم ىف الكربيـاء، وأعاقتهم عن السري ىف الطريق الكـرب، أى اجلهاد الروحى، بل كانوا 

ميرون باألسواق املزدمحة  عندمايطلبون املكان العظيم املتقدم ىف احلفالت والوالئم واجملامع. و
حيبون أن يعطيهم الناس حتيات املديح والتعظيم، وينادوهنم بألفاظ التكرمي مثل سيدى،  بالناس،

  وانشغلوا هبذا الكربياء عن حمبة اهللا وتنفيذ وصاياه.
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على االتضاع ىف كل سلوكه، سواء ىف ُعرس قانا اجلليل، أو ميله للخفاء،  ملسيحلذا حرص ا
  ...تالميذأو غسله أرجل ال

ك، ترى اهللا وتفهم وصـاياه وحتبه. وعلى العكس، إن طلبت مديح الناس، على قدر اتضاعـ   
  تبتعد عن حمبته، ألنك حتب ذاتك بدال منه.

 

ه من حمبة الرئاسة والسلطان ومديح الناس، مطالبا إياهم باالتضاع، تالميذ ملسيححذّر ا :8ع
  لم والراعى.فقط هو املع ملسيحوالشعور بأن كل من يرعوهنم من الشعب هم إخوهتم، وا

أو معلم حرفيا، بل روح الكربياء والسيطرة، ألنه يوجد بالطبع  سـيدوليس املقصـود لفظ 
ىف اجملتمعـات املختلفـة سـادة وعبيد أو رئيس ومرؤوس ومعلمون ومتعلمـون. ولكن الرئيس 

يمه وليس تعال ملسيح، ويعلّم تعاليم املسيحأو املعلّم الروحى، يأخذ سلطانه من ا السيدأو 
يدعونا إلكرام ذوى السـلطات  دـالعهد اجلديىف  اب املقدسـلكتالشخصية، بدليـل أن ا

: "ألنه، وإن كان أب). كما يقول بولس الرسول عن نفسه أنه 2- 1: 13واخلضوع هلم (رو 
كثريون، ألىن أنا ولدتكم ىف املسيح يسوع  آباءلكم ربوات من املرشدين ىف املسيح، لكن ليس 

  ).15: 4كو 1باإلجنيل" (
أُنِِسيُمَس الذى ولدته ىف قيودى"  ابين، فيقول: "أطلب إليك ألجل ابنهيدعو أُنِِسيُمَس  أيضاو

  ).4يو 3؛ 18: 3، 1: 2يو 1( أوالده). أما القديس يوحنا احلبيب فيدعو شعبه 10(فل 
 دىَّيا سيقال هلما سجان فيلىب: " عندماوبالنسبة للقب سيدى، فلم يتحّرج بولس أو سيال 

  ).30: 16ماذا ينبغي أن أفعل لكي أخلص؟" (أع 
 

 لكنيسةين يرأسون االذوخلفائهم األساقفة  تالميذهنا من ال ملسيحيطلب ا :10-9ع
. لكنيسة، أى هم مسئولون عن قيادة اأبوهمهلا، أال يدعوا أحدا أبا هلم ألن اهللا هو  آباءوُيْدَعْونَ 

 أبروحيا مثل  آباءهمميكن أن يدعو بعض اآلباء ولكن ليس املعىن احلرىف بل بالروح، إذ 
العهد اجلسديني. و وآباءهماألساقفة والكهنة  اآلباءاالعتراف، بل باالتضاع يتعلمون من كل 

  ).7: 12يقّدر وجود معلمني، فيقول: "املعلم ففى التعليم" (رو  اجلديد
ن اهللا وكالمه، وال ينقادون ة هى أال ينفردوا بالسلطة والتعاليم من ذواهتم، بل بسلطاالصواخل

  ، مثل اهلراطقة.ملسيحوا لكنيسةوراء أحد اآلباء إذا كان يعلّم تعاليم خارجة عن ا
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مث يدعوهم بوضوح إىل االتضاع أمام بعضهم البعض، ومن يتضع ميجده اهللا  :12-11ع
  ويرفعه، أما من يتكرب فيسقط من نظر اهللا ويرذله.

  

  ):15-13 ) تعطيل اآلخرين وإعثارھم (ع3(

"لكن، ويل لكم أيها الكتبة والفّريسّيون املراؤون، ألنكم تغلقون ملكوت السماوات  - 13
ويل لكم أيها الكتبة والفّريسّيون  -14. قدام الناس، فال تدخلون أنتم، وال تدعون الداخلني يدخلون

. دينونة أعظم املراؤون، ألنكم تأكلون بيـوت األرامـل، ولعلة تطيلون صلواتكم، لذلك تأخـذون
ويل لكم أيها الكتبة والفّريسّيون املراؤون، ألنكم تطوفون البحر والرب لتكسبوا دخيال واحدا،  - 15

  ".ومىت َحَصلَ، تصنعونه ابنا جلهنم أكثر منكم مضاعفا

 

تتظاهرون بقيادة الشعب لعبادة اهللا، مع أنكم ىف احلقيقة تبعدوهنم عن ": املراؤون" :13ع
  ، وعن السلوك بروح الوصية.حملسيبا مياناإل

أغلق الفّريسّيون ملكوت السماوات أمام أنفسهم بكربيائهم وسطحيتهم وابتعادهم عن تنفيذ 
ىف وجه الشعب بأن جعلوا الوصايا صعبة ىف نظرهم، إذ ّمحلوهم أمحاال  أيضاالوصايا، وأغلقوه 

  ية.األبداة عثرة احلمل، كما أعثروهم بسلوكهم اخلاطئ، فأبعدوا الناس عن احلي
 

أى لسبب وغرض شخصى، فبإطالتهم الصالة، يثق الناس فيهم ويعطوهنم ": لعلة" :14ع
الوصاية على أموال األرامل، ولكنهم لألسف ال يكونون أمناء عليها، بل لطمعهم، يسرقون منها 

  ملنفعتهم الشخصية.
 ظهربل متسكوا مب ،لكوتني، فلم يكتفوا بتعطيل اآلخرين عن دخول املفّريسّيامتد رياء ال

الصالة وإطالتها لينالوا مديح الناس، وليس حبا هللا. وامتأل قلبهم مبحبة املال، حىت أهنم استغلوا 
الضعفاء مثل األرامل وظلموهن وأخذوا أمواهلن، ومل يشعروا أن هذا استغالل وظلم، الهنماكهم 

  ىف حمبة املال والكربياء.
 

  ى.ليهودا ميانإىل اإل إنسانجلذب  أى اجتهاد عظيم": البحر والرب" :15ع
  ى.ليهودا ميانوثنيا يدخل إىل اإل": دخيال"
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  ى.األبديستحق العذاب ": ابنا جلهنم"
ني، فّريسّيباهللا، وأُْعِثَر من ال ميانية، ألنه، بعدما عرف اإلاألبدأى عذابه أكرب ىف ": مضاعفا"

  كان حييا فيها أثناء وثنيته. الىتيستبيح خطاياه القدمية 
، فيبذلون جهدا كبريا مانـيون ليضموا أحد الوثنيني الشـرفاء األغنياء إىل اإلفّريسّييسعى ال

ه، يكتشف رياءهم وابتعـاد قلوهبم عن اهللا، فيعثر فيهم إميانألن معونة اهللا ال تسـاعدهم، مث بعد 
إذ بعدما عرف ى أكثر من ذى قبل، األبدية، ويبتعد عن اهللا، فيستحق العذاب ليهودوىف الديانة ا

  جحده. مياناإل
ته. وال تكن مغرضا كنيساحذر أن تكون معثرا لغريك خبطاياك، فتعطى صورة سيئة عن اهللا و   

  .لمسيحنفسك، وتربح تلقائيا َمْن حولك ل خالصىف أية عبادة، بل تقدمها حمبة هللا، فتكسب 
  

  ):22-16) النظرة المادية (ع 4(

ن، القائلون: من حلف باهليكل فليس بشىء، ولكن من حلف "ويل لكم أيها القادة العميا - 16
 أيها اجلهال والعميان، أميا أعظم، الذهب أم اهليكل الذى يقدس الذهب؟! -17. بذهب اهليكل يلتزم

أيها اجلهال  - 19. ومن حلف باملذبح فليس بشىء، ولكن من حلف بالقربان الذى عليه يلتزم - 18
فإن َمْن حلف باملذبح، فقد حلف  - 20 م املذبح الذى يقدس القربان؟!والعميان، أميا أعظم، القربان أ

ومن حلف بالسماء،  - 22. ومن حلف باهليكل، فقد حلف به وبالساكن فيه -21. به وبكل ما عليه
  ".فقد حلف بعرش اهللا وباجلالس عليه

 

مه يقد الذىني مبحبة املال، علّموا أن من حيلف بالذهب فّريسّيالنشغال ال :17-16ع
للهيكل، يلتزم بتنفيذ ما أقسم به. ولكن من حلف باهليكل، فيمكنه الرجوع فيما حلف به. كيف 

ُيقّدم له؟! ولكن، الهتمامهم بتحصيل املال، علّموا  الذىهذا، واهليكل بالطبع أعظم من الذهب 
  هذا التعليم الفاسد.

 

ُتقّدم عليه  الذىو هو املذبح النحاسى املوجود ىف مدخل اهليكل،": املذبح" :19-18ع
  الذبائح والقرابني من الشعب.
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أن مـن حيلف بالقربـان، البد أن يـوىف ما حـلف به. ولكـن  اـأيضون فّريسّييعلّم ال
من حـلف باملذبـح، فليس من املهم أن يـوىف ما وعـد به، وذلك ليحصلوا على القرابني 

ادة، وتشجيع الناس على الوعود هللا املقدمـة من الشعب كمكسب مادى هلم، غري مهتمني بالعبـ
  واحلياة معه.

  
ة أن من حيلف بشىء، فهو حيلف به وبكل ما حيتويه، وهذا أمر الصاخل :22-20ع

منطقى. وقد كان القََسُم مباحا ىف شريعة موسى، بشرط أن يكون صادقا ويلتزم به صاحبه، 
  ولكنهم كسروا وصية القََسمِِ بتمسكهم مبكاسبهم املادية.

نظرهم إىل روح القسم، وهو القسم باهللا صاحب املذبح واهليكل والسماء.  ملسيحه اووّج
فكيف يهملون اهللا انشغاال بنفعهم املادى، ويفسرون تفاسري مل يقلها اهللا؟ فغرض اهللا من وصية 

  شعبه به، وابتعادهم عن القسم باآلهلة الوثنية. إميانهو تثبيت  العهد القدميالقسم ىف 
كالم اهللا حبسب أغراضك الشخصية، واخضع له وال ختدع نفسك، فتنال بركات اهللا ال تفسر    

  ىف حياتك.
  

  ):28- 23) حرفية العبادة و شكليتھا (ع 5(

"ويل لكم أيها الكتبة والفّريسّيون املراؤون، ألنكم ُتَعشُِّرونَ النَّْعَنَع والشِّبِثَّ والكمون،  - 23
أيها  - 24. واإلميان. كان ينبغى أن تعملوا هذه، وال تتركوا تلكوتركتم أثقل الناموس، احلق والرمحة 

ويل لكم أيها الكتبة والفّريسّيون  -25 القادة العميان، الذين ُيَصفُّونَ عن البعوضة ويبلعون اجلمل.
أيها  -26. املراؤون، ألنكم تنقون خارج الكأس والصَّْحفَِة، ومها من داخل مملوآن اختطافا ودعارة

ويل لكم  - 27. األعمى، َنقِّ أوال داخل الكأس والصَّْحفَِة، لكى يكون خارجهما أيضا نقيا الفّريسّى
أيها الكتبة والفّريسّيون املراؤون، ألنكم تشبهون قبورا ُمَبيََّضةً تظهر من خارج مجيلة، وهى من داخل 

رارا، ولكنكم هكذا أنتم أيضا، من خارج تظهرون للناس أب - 28. مملوءة عظام أموات وكل جناسة
   ".من داخل مشحونون رياء وإمثا

 

قد ُتزرع بكميات  الىتون بتقدمي عشور النباتات غري اهلامة، وفّريسّياهتم الكتبة وال :23ع
وا مدققني ىف كل شىء. وألن قادة ظهرقليلة ىف حدائق البيوت، مثل النعناع والشبت والكمون، لَي
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وا ىف نفس الوقت جوهر العالقة مع اهللا، وهو احلق يستفيدون من مجع هذه العشور، أمهل ليهودا
  .ميانوالرمحة واإل

ال يرفض تقدمي العشور، حىت ىف األمور الصغرية. ولكن، لنفهم روح الوصية وليس  ملسيحوا
هو احلق، ونسلك  الذىا بربكة اهللا ورمحة للمحتاجني ومتسكا باهللا إميانحرفيتها، فنقّدم العشور 

ت قساوة قلوهبم ىف ظهرين الذني فّريسّيىف كل حياتنا، وليس كالكتبة وال انميبالرمحة واحلق واإل
  .ملسيحبا ميانظلم األرامل والضعفاء، ورفضوا اإل

  تشري إىل تقدمي العشور ىف كل شىء.": هذه"
  .ميانأى التمسك بالرمحة واحلق واإل": تلك"

 

ه، ومتسـكوا في الذىبالعمى ألهنـم رفضـوا رؤيـة احلق  يحـملسيصفهم ا :24ع
يشبهه  الذىيشبهها بالبعوضـة، وأمهلـوا جوهـر الوصـايا  الىتبالتدقيق ىف األمـور الصغرية 

ُيَصفُّونَ املـاء واخلمـر لئـال توجـد فيه بعوضـة، وهى ُتعترب جنسـة باجلمل. فقد كانـوا 
لقبض على حبسـب أوامر الشريعة. ولكن، مع هذا التدقيق، يتغاضون عن خطايا كبرية، مثل ا

  وصلبه مع أنه برىء. ملسيحا
 

 ظهرني واضحا أكثر من اخلطايا السابقة، إذ يهتمون مبفّريسّيهنا رياء ال ظهري :26-25ع
 الكأس والصَّْحفَِةإىل أمهية ما هو داخل  ملسيحالعبادة املدقق، أما قلوهبم فمملوءة شرا. وينبههم ا
عاد عن كل جناسة شخصية، ألن طعامهم (الطبق)، وليس فقط تنظيفهما من اخلارج، باالبت

مجعوه بالطمع والشر، ال يفيده تنظيف األوعية خارجيا، بل تنقية قلوهبم. ويصف  الذىوشراهبم، 
  بالعمى، ألنه ال يرى حقيقة األمر، وينشغل باملظاهر فقط. فّريسّيال
 

(عد  نسانكانت الشريعة تقضى بعدم ملس امليت أو قربه، لئال يتنّجس اإل :28-27ع
  بتبييض قبورهم، حىت ينتبه املارة إليها وال يلمسوهنا. ليهود)، لذا اهتم ا18و 16: 19
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مجيلة  ظهريهتمون بدهنها باللون األبيض، فت الىتني املرائية بالقبور فّريسّيحياة ال ملسيحفيشّبه ا
هم ظهرىف قلوهبم. فم الذىمن اخلارج. أما ىف الداخل، فتوجد عظام ورائحة كريهة مثل الشر 

  تدقيق ومتسك بالعبادة، أما قلوهبم فقاسية وسلوكهم شرير.
  اهتم بتوبتك وحمبتك هللا ولآلخرين، فتكون أعمالك وعبادتك تعبريا عن قلبك الصاحل.   
  

  ):32-29) مقاومة الحق (ع 6(

 "ويل لكم أيها الكتبة والفّريسّيون املراؤون، ألنكم تبنون قبور األنبياء، وتزينون مدافن - 29
فأنتم تشهدون  - 31. وتقولون: لو كنا ىف أيام آبائنا، ملا شاركناهم ىف دم األنبياء - 30. الّصّديقني

  ".فامألوا أنتم مكيال آبائكم - 32. على أنفسكم أنكم أبناء قتلة األنبياء

على مقاومة احلق مع التظاهر بالرب، إذ يبنون  أيضاني فّريسّيال ملسيحيوبخ ا :30-29ع
ين عذبوا وقتلوا هؤالء األنبياء، مع أن الذاألنبياء، ويعلنون رفضهم لشرور آبائهم  ويزينون قبور

ين هم أعظم من األنبياء ىف جيلهم، ومها يوحنا الذأعماهلم شريرة مثل آبائهم، وقاوموا األبرار 
  نفسه. ملسيحان مث اعمدامل
 

ط، بل شروركم وليس هذا فقأنكم أبناء قتلة األنبياء، فكالمكم هذا يعلن  :32-31ع
ية بركم، أما قلوبكم فمملوءة شرا. ظهرى، تؤكد رياءكم ومتالميذاحلاضرة ىف مقاومىت أنا و

صنعها آباؤكم حىت تفيض، وُيحكَم عليكم  الىتواحلقيقة أنكم، مبا تفعلون، متألون كأس الشر 
  ى ىف النهاية.األبدبالعذاب 

فتصري ابنا هللا، فكل شىء يؤدى للخري  شجِّع اخلري وسـاعد فيه من كل قلبك وبكل طاقتك،   
  يفرح به اهللا.

  

  ):39-33) العقاب اإللھى (ع 7(
لذلك ها أنا أرسل  - 34 "أيها احليات أوالد األفاعى، كيف هتربون من دينونة جهنم؟ - 33

إليكم أنبيـاء وحكماء وكتبة، فمنهم تقتلـون وتصِلبون، ومنهم جتلدون ىف جمامعكم وتطـردون من 
لكى يأتـى عليكـم كل دم زكى ُسـفك عـلى األرض، من دم هابيل  - 35. ىل مدينـةمدينـة إ

احلق أقول لكم، إن هذا كله  - 36. الّصّديق إىل دم زكريا ْبنِ َبَرِخيَّا الذى قتلتموه بني اهليكل واملذبح



  الِعْشُرونَ وَ الثَّالُِث  احُ حَ صْ األَ 

)229 (  

لني إليها، يا أورشـليم، يا أورشـليم، يا قاتلة األنبياء ورامجة املرس - 37. يأتى عـلى هـذا اجليـل
هوذا  - 38. كم مرة أردت أن أمجع أوالدك، كما جتمع الدجاجة فراخها حتت جناحيها، ومل ُتريدوا

ألىن أقول لكم، إنكم ال َتَرْوَننِى من اآلن، حىت تقولوا مبارك اآلتى باسم  -39. بيتكم يترك لكم خرابا
  ".الرب

 

  صنع الشر.شّبههم هبا ألجل حتايلهم وإصرارهم على ": احليات" :33ع
  ألن آباءهم أشرار، فقد عذبوا وقتلوا األنبياء قدميا.": أوالد األفاعى"

كل اخلطايـا السابقة تسـتوجب بالضرورة نار جهنم، وال يعفى منها كل مظاهـر العبادة 
  والرب الزائف.

ين مساهم باألمساء الذىف عمل اخلري معهم، فريسل رسله  ليهوديستمر اهللا رغم شر ا :34ع
، وهى األنبياء واحلكماء والكتبة، ليعلنوا صوته للناس حىت يتوبوا. ليهودروفة للمعلمني عند ااملع

وجيـلدوهنم ويعذبـوهنم ويطـردوهنم، بل ويقتلوهنم، ألهنم مصرون  ليهودولكن، يقـوم عليهم ا
  على الشر.
تهمني ىف ىف كل مدهنم، وفيها حيكمون على امل ليهودهى أماكن القراءة والوعظ ل: اجملامع

  نظرهم بالشر وخمالفة الشريعة.
 

ىف النهاية، سيدينهم اهللا ملقاومتهم احلق، ورفض مساع صوته، بقتل رجاله األبرياء  :35ع
الذى قُِتلَ  ان،عمديوحنا املوهو أبو  زكريا ْبنِ َبَرِخيَّاإىل  هابيل الّصّديق،من أول شهيد ىف العامل وهو 

طارده العسكر، قائال هلم: قد أخذته من املذبح وإليه  عندمابح بعد أن وضع الطفل يوحنا على املذ
  أعيده. فأتى مالك اهللا وخطفه من على املذبح، أما هو فقتلوه.

العهد ية بشخص واحد، يعاقبه اهللا على كل دماء الشهداء ىف ليهودوهكذا يصّور األمة ا
  ية.ملسيحقبل ا القدمي

دى ىف أنانيتك أو ظلمك لغريك مهما كان سلطانك أو اْعلَْم أن اهللا دّيان عادل، فال تتما   
  حجتك املنطقية، ولكن ُتْب باتضاع وأصلح أخطاءك، فتنال مرامحه.
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وقتل من  ليمـأورشبتدمري  ودـليهل هذا اجليلقـد مت هـذا العقـاب اإلهلى ىف  :36ع
  م بيد تيطس قائد الرومان.70فيها عام 

 

حتتضن بيضها حىت يفقس وخترج الفراخ للحياة،  ىتالنفسه بالدجاجة  ملسيحيشّبه ا :37ع
 ملسيحولكن يتسـاقط ريش الدجاجـة األم، أى تبـذل حياهتا لُتخـرِج بنيها للحياة، كما تأمل ا

هم، بل قاموا الصخل الىتومات ألجلنا؛ وقد قّدم حمبته ألبناء قتلة األنبياء، أما هم فرفضوا تعاليمه 
  عليه وصلبوه.

 

 ملسيحني، وقد تركه افّريسّيَخرِبا روحيا من أجل شر الكهنة والكتبة وال كان اهليكل :38ع
  م.70بعد ذلك، أى نزع بركته منه، مث مت خرابه على يد الرومان سنة 

  
، ألنه ظهر بعد ليهودومات ومل يره ا ملسيحبعد هذا احلديث بأيام قليلة، ُصلب ا :39ع

ين سيؤمنون ويصريون مسيحيني، الذ ليهودا أماه وبعض املؤمنني. تالميذ هم قليل، قيامته لعدد
: 118(مز  "مبارك اآلتى باسم الرب"الثاىن، ويقولون:  ملسيحفسيفرحون ىف يوم الدينونة مبجىء ا

ظهوره هلم بعد قيامته، قائلني كلمات املزمور  عند ملسيحواملؤمنون با تالميذ)، مثلما فرح ال26
املبارك أتى وحلّ فيه  ملسيحالرسل، فيشعر أن ا حملسيالسابق؛ وبذلك يشارك كل من يؤمن با

  .ميانباإل
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  المجىء الثانى  أورشليمعالمات خراب 

    
  

  ):2- 1) ھدم ھيكل سليمان (ع 1(
فقال هلم  - 2. مث خرج يسوع ومضى من اهليكل، فتقدم تالميذه لكى ُيُروُه أبنية اهليكل -1

   ".ر على حجر ال ُيْنقَُضيسوع: "أما تنظرون مجيع هذه؟ احلق أقول لكم، إنه ال يترك ههنا حج
 

بتجميله  -  ليهودإرضـاًء ل - كان هيكل سـليمان مبًنى عظيما جدا، اهتم هريودس امللك 
  وتوسيعه، وكان مبنيا حبجارة ضخمة جدا وبعضها مغطى بصفائح معدنية المعة.

أنه ، قال هلم ملسيحمنبهرين بعظمة أبنية اهليكل، ويشريون إليها أمام ا تالميذوفيما كان ال
  عصوا عليهم. ليهودم على يد الرومان ألن ا70سينهدم متاما، وقد حدث هذا عام 

. ولكيما يبىن ملسيحأساسها دم ا الىت لكنيسةهدم اهليكل كان إعالنا لظهور هيكل جديد، وهو ا  
ك العتيق، أى طبيعتك املائلة للشر، وذلك من خالل إنساناهللا هيكله داخلك، ينبغى أن ميوت 

  واالعتراف. عموديةامل ِسر َّىِّ
  

  ):5-3) ظھور ُمَسحاء َكَذبَة (ع 2(
وفيما هو جالس على جبل الزيتون، تقدم إليه التالميذ على انفراد قائلني: "قل لنا مىت  -3

فأجاب يسوع وقال هلم: "انظروا ال يضلكم  -4 يكون هذا، وما هى عالمة جميئك وانقضاء الدهر؟"
  مسى قائلني أنا هو املسيح، ويضلون كثريين."فإن كثريين سيأتون با - 5. أحد

 
، ومن هناك أورشليموهو قريب من  على جبل الزيتون،ه تالميذمع  ملسيحجلس ا :3ع

عن جميئه  أيضاعن ميعاد خـراب اهليكل، وسألوه  ملسيحا تالميذاهليكل واضحا، فسـأل ال ظهري
  ا ويستعدوا.قبل جميئه، حىت ينتبهو ظهرت الىتالثاىن، وما هى العالمات 

وجميئه الثاىن.  أورشليمتشمل موضوعني، مها خراب  ملسيحا إجابةأن  ظهرمن هذا ي
 ليهودوسنالحظ تداخلهما، ألن األمر املستفاد منهما واحد، وهو التوبة واالستعداد. وقد كان ا

  ظنوا أن خرابه سيكون ىف النهاية. تالميذيظنون أن هيكلهم سيظل إىل هناية األيام، وال
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، أو ملسيحإىل ظهور أناس مّدعني كاذبني، يقول كل منهم إنه ا ملسيحنبههم ا :5-4ع
يأتون كأهنم رسل منه؛ فينبغى فحصهم وعدم االنسياق وراءهم. وإن مل يقولوا كالما يتفق مع 

  ، يكونون كاذبني، فنرفضهم.لكنيسةوا لكتاب املقدسكالم ا
و كان قائلها له اسم وشهرة، بل اثبت ىف ، حىت للكنيسةال تسرع حنو أية تعاليم خارج ا   

ني، ستكتشف الضالل ىف الروحيكنيسـتك وتعاليمها، وبالصـالة واخلضوع إلرشـاد اآلباء 
  تعاليم الغرباء.

  

  ):8- 6) الكوارث العامة (ع 3(
"وسوف تسمعون حبروب وأخبار حروب، انظروا ال ترتاعوا، ألنه البد أن تكون هذه كلها  -6

ألنه تقـوم أمة على أمة، ومملكة على مملكة، وتكون جماعات وأوبئة  - 7. نتهى بعـدولكن، ليس امل
  ".ولكن، هذه كلها مبتدأ األوجاع -8. وزالزل ىف أماكن

 
يثري الشيطان الناس على بعضهم البعض، فتحدث انقسامات وحروب، وذلك  :6ع

هللا، وميألهم بالقلق ليكرهوا بعضهم البعض، فيتسلط عليهم ويشغلهم باملشاكل عن عبادة ا
  واخلوف.

ال تنزعجوا من هذه األخبار، بل توقعوها، وصلّوا لكى يسندكم اهللا ويعطيكم ": ال ترتاعوا"
  ين داخل هذه احلروب.الذسالما، وحيفظ 

هذه احلروب تذكركم باالستعداد لنهاية األيام، ولكن ليست هى العالمة ": ليس املنتهى بعد"
  ة.النهائية قبل يوم الدينون

  

، ليس فقط االنقسامات واحلروب، بل نقص الطعام ملسيحعالمة ثانية يعطيها ا :7ع
األمراض كأوبئة، ليخيف الناس  الشيطانوالشراب، أى اجملاعات، فيموت الكثريون. مث ينشر 

ويشغلهم عن اهللا. ويستخدم عالمة أخرى وهى الزالزل وكل تغريات ىف الطبيعة، حىت يتذمر الناس 
  على اهللا.

  

كل هذه العالمات ستتكرر كثريا، ولكنها بداية املتاعب، وما زالت هناك عالمات  :8ع
  .ملسيحأخرى قبل جمىء ا
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ال تنزعج إن واجهتك ضيقات، بل ثق ىف قدرة إهلك أن حيميك من حروب إبليس، وحيّول    
  ك.؛ فقط متسك باهللا بصلوات وأمانة ىف حياتالروحيةالضيقة املادية إىل منو ىف حياتك 

  ):10- 9) ضيقات خاصة (ع 4( 
. "حينئذ يسلمونكم إىل ضيق ويقتلونكم، وتكونون مبغضني من مجيع األمم ألجـل امسى -9

  ".وحينئذ يعثر كثريون، ويسلمون بعضهم بعضا، ويبغضون بعضهم بعضا - 10
 

حياول إبليس هبا أن يسقطهم ىف التذمر، يثري ضيقات  الىتإىل جانب الكوارث العامة  :9ع
م، فيخسرون كثريا من راحة اجلسد، بل يتعرضون إمياهنات كثرية ألجل اضطهادىف  أوالد اهللاد ض

  .ملسيحلعذابات تصل إىل املوت؛ وهوهبذا حياول إبعادهم عن اهللا، بل جحد ا
 

، خياف ويتشكك بعض املؤمنني فريتدوا عن أوالد اهللاتواجه  الىتات ضطهادأمام اال :10ع
املؤمنني، فيسلموهنم للحكام األشرار  ضطهادم، ويتحالفوا مع األشرار الويقاوموا إخوهت مياناإل

وبني إخوهتم  ميانحىت يعاقبوهنم ويقتلوهنم، وحتدث هبذا انقسامات وكراهية بني املرتدين عن اإل
  ين اخلارجيني.ضطهدملاا إلخوهتم من اضطهاداملؤمنني، بل يصريون أكثر 

ا كثرية حىت املوت، لتقبل الضيقات من أجله. وال احتمل آالم الذىاُنظر إىل مسيحك    
تضطرب إذا قاومك أقرب الناس، بل اثبت ىف حمبتك هللا وهلم، َوَصلِّ ألجلهم حىت يعودوا 

  ، واثقا أن اهللا يسندك فال يؤذيك أحد إال بإذنه.ميانلإل
 

  ):14- 11) التضليل (ع 5(
. لكثرة اإلمث، َتْبُرُد حمبـة الكثريينو - 12. "ويقوم أنبياء كذبة كثريون، ويضلون كثريين - 11

َوُيكَْرُز ببشارة امللكوت هذه ىف كل  -14. ولكن، الذى يصرب إىل املنتهى، فهذا َيْخلُُص - 13
  ".املسكونة شهادة جلميع األمم، مث يأتى املنتهى

 

، بعـد الكوارث العامـة والد اهللاأل الشيطانيوجهها  الىتالضـربة الثالثة  :11ع
أى أناس يّدعـون أهنم  أنبياء كذبة كثريون،اخلاصـة، هى تضليلهم عن احلق بظهـور  والضيقات

، لكنيسةمرسلون من اهللا، أو أصحاب فلسفات ومذاهب تبعد الناس وتشككهم ىف اهللا وىف ا
  وتسقطهم ىف شهوات خمتلفة.
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بابتعـاد الناس عن اهللا وسـقوطهم ىف شـهوات كثرية، تضعف حمبتهم هللا،  :12ع
  .الروحيةوا جسديني وبعيدين عن احلياة ويصري

  

املستقيم، ويرفضون ضغوط التشكيك  ميانعلى اجلانب اآلخر، يتمسك القليلون باإل :13ع
  ى.األبد الصه وحمبته، فينال اخلإميانوالتضليل. ومن يظل متمسكا، يعلن 

  

لبشر، فتصل املستقيم لكل ا ميانبال عذر، يوفر اهللا الدعوة باإل نسانحىت يكون اإل :14ع
  للجميع. الص، لتعطى فرصة اخللمسيحالكرازة للكل قبل اجملىء الثاىن ل

، ودقق ىف صداقاتك لتحتفظ لكنيسةال تنساق وراء أية تعاليم غريبة أو اجتماعات خارج ا   
  ك املستقيم.إميانب

  

  ):15) رجسة الخراب (ع 6(

، قائمة ىف املكان املقدس، ليفهم "فمىت نظرمت رجسة اخلراب، الىت قال عنها دانيال النىب - 15
  ".القارئ

 

)، يقصـد به أساسـا خـراب 22، من هـذا العـدد حىت (عملسيحيالحـظ أن كالم ا
  .أورشليم
هبيكلها العظيم،  ليمـأورشىف املكان املقدس، أى  ظهرت الىتهى النجاسة ": رجسة اخلراب"

)، وكان يقصد تنجيس 27: 9انيال (. وقد تنبأ عنها دأورشليموهذه النجاسة تعلن قرب خراب 
عند حماصرة جيوش الرومان هلا وهم حيملون متاثيلهم الوثنية. فهذا يعلن قرب خراب  أورشليم
  ، ألهنم بعد ذلك سيهجمون على املدينة ويدمروهنا، وخيّربون اهليكل.أورشليم
ن، فيلـزم أن يوملسيحيعلـم أن اإلجنيـل سـُيكَتب ويقـرأه ا ملسيحألن ا": ليفهم القارئ"

قبل ختريبها وقتـل من فيها؛ وقد حـدث هذا فعال،  ليمـأورشيهربـوا ىف تلك السـاعة من 
  يون من املوت.ملسيحوجنا ا

ىف املكان املقدس، أى اهليكل، ويدنسه بشره، ويتبعه  ملسيحإىل قيام ضد ا أيضاويرمز هنا 
  د اقترب.، فليفهم القارئ أن يوم الدينونة قين يضلهمالذكثريون من 
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ات، اعلم أن حياتك ىف األرض ضطهادترى عالمات النهاية، مثل احلروب واألوبئة واال عندما   
  غري مستقرة واستعد ألبديتك، فتهرب من اخلطية لتحيا مع اهللا.

  

  ):20-16(ع  أورشليم) الھروب من 7(

سطح فال ينزل ليأخذ والذى على ال - 17. "فحينئذ، ِلَيْهُربِ الذين ىف اليهودية إىل اجلبال - 16
وويل للحباىل واملرضعات  -19. والذى ىف احلقل فال يرجع إىل ورائه ليأخذ ثيابه -18. من بيته شيئا
  ".وَصلّوا لكى ال يكون هربكم ىف شتاء وال ىف سبت -20. ىف تلك األيام

 

ية ليهود، سواء املوجودين فيها أو ىف بالد اأورشليميون حصار ملسيحإذا الحظ ا :16ع
ين ظلوا الذحوهلم حىت ال يفتك هبم عساكر الرومان. وبالفعل، ف الىتاحمليطة هبا، فليهربوا إىل اجلبال 

  ، قتلهم تيطس القائد الروماىن بأعداد ضخمة جدا.أورشليمىف 
 

إن كان شخص فوق السطح، فليهرب سريعا إذا رأى من بعيد جنود الرومان  :17ع
  البيت حىت ينجو حبياته. ىف الىتمقبلني، وال يفكر ىف أمتعته 

 

 الىتالعاملون ىف احلقول ينبغى أن جيروا سريعا لألمام، وال يعودوا حىت ألخذ ثياهبم  :18ع
  خلعوها ليقوموا بأعماهلم.

  

صعوبة اهلرب على احلباىل واملرضعات الالئى حيملن اَألجِّنة واألطفال الصغار،  ظهرت :19ع
  لتثقّلهن مبا حيملن.

  

اخلراب واهلرب منه ال يكون ىف شتاء، حىت ال تكون األمطار معّوقة  يا ليت هذا :20ع
ال يكون ىف سبت، حىت ال يتعبهم ضمريهم أهنم جيرون مسافات  أيضاللهرب والطرق موحلة، و

  من ذلك. ليهودطويلة ىف يوم السبت ضد ما تأمر به الشريعة، أو متنعهم شرطة ا
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ىت تشري الوب من الشر سريعا إىل اجلبال ، يرمز كل ما سبق للهرالروحيةومن الناحية 
لالرتفاع مع اهللا عن العامل، وعدم النزول إىل الشهوات أو التراجع إليها، وطلب معونة اهللا ليسند 

  ضعفنا إن كنا مثْقَلني بأمحال وأتعاب هذا العامل.
نفوسـنا قبـل كل شـىء، ومتنازلني عن  الصـفلنسـرع ىف اهلـرب، مهتمني خب   

  .لكوتت لننال املاملاديا

  ):22- 21) الضيقة العظيمة (ع 8(
. "ألنه يكون حينئذ ضيق عظيم، مل يـكن مثله منذ ابتـداء العامل إىل اآلن، ولن يـكون - 21

  ".ولو مل ُتقَصَّْر تلك األيام، مل خيلص جسد. ولكن، ألجل املختارين، ُتقَصَُّر تلك األيام - 22

 

عنيفا، فقتل فيها أكثر من مليون يهودى،  ورشليمأكان هجوم تيطس الروماىن على  :21ع
  ية؛ هذا الدمار مل يكن مثله ىف كل هذه املنطقة.ليهودباإلضافة إىل من قتلهم ىف ا

، ولن حيدث بعد أورشليمأى مل حيدث خراب هبذه القسوة ىف ": مل يكن مثله... ولن يكون"
  ذلك هبذا املقدار.

مل يكن ضيق  الذىالعامل كله قبل يوم الدينونة،  سيحدث ىف الذىوهذا يرمز للضيق العظيم 
  مثله قبل ذلك، ولن يكون.

 

إال مخسة أشهر، حىت ال يهلك كل من  أورشليمَتَدخَّلَ اهللا، فلم يستمر حصار  :22ع
  يون إىل اجلبال كما قال هلم.ملسيحفيها. وقد فعل اهللا هذا ، حىت يهرب ا

حىت  والد اهللاأل الشيطانشديد من  اضطهاد على هناية األيام، إذ يكون أيضاينطبق هذا 
م، فَُيَضيُِّق عليهم حىت ىف احلصول على ضروريات احلياة، ويعذب ويقتل الكثريين. إمياهنيرجعوا عن 

وينكروا مسيحهم، بل  أوالده إميانولكن حمبة اهللا ستجعل هذه الفترة قصرية، حىت ال يضعف 
 لكنيسةهم املعونة للهرب منها، وااللتجاء ل، ويعطيأوالدهيسمح بضيقات على قدر احتمال 

  هم.خالص، فيجدوا الروحيةوالعبادة 
اطمئن، فاهللا ال يدعك جترَّب فوق طاقتك، ويسندك ىف الضيقة، بل وجيعلها دافعا القترابك    

  إليه؛ فثق أن يد اهللا ضابط الكل أبوك السماوى تدّبر حياتك وال يضرك شىء.
  

  ):28-23كل (ع ) المجىء الثانى معلن لل9(
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ألنه سيقوم  - 24. "حينئذ، إن قال لكم أحد هوذا املسيح هنا أو هناك، فال تصدقوا - 23
. مسحاء كذبة وأنبياء كذبة، ويعطون آيات عظيمة وعجائب، حىت يضلوا، لو أمكن، املختارين أيضا

ها هو ىف فإن قالوا لكم ها هو ىف الربية، فال خترجوا.  - 26. ها أنا قد سبقت وأخربتكم - 25
ألنه كما أن الربق خيرج من املشارق ويظهر إىل املغارب، هكذا يكون  - 27. املخادع، فال تصدقوا
  ".ألنه حيثما تكن اجلثة، فهناك جتتمع النسور - 28. أيضا جمىء ابن اإلنسان

أشرار يّدعون أهنم هو، ويتظاهرون بالتقوى،  روظهإىل  أوالده ملسيحينّبه ا :25-23ع
تعاليم غريبة لتضليل املؤمنني. فينبغى االبتعاد عنهم ورفض تعاليمهم ما داموا ولكن يدسون 
قادر على عمل معجزات، ولكن غري  الشيطان، مهما كانت معجزاهتم، فلكنيسةخارجني عن ا

  وآبائها، فال خوف عليه من الضالل. لكنيسةمطيع ل نسانبّناءة. وطاملا أن اإل
 

ه سيكون لعدد قليل ىف مكان ما، مثل روظهو ملسيحء امن التضليل، االدعاء أن جمى :26ع
أن جميئه سوف ُيعلَن لكل  ملسيحصحراء معّينة، أو خمتفيا ىف مكان مغلق مع مجاعة خاصة؛ فينّبه ا

  البشر ىف نفس الوقت.
 

ىف السماء، فرياه كل الناس سواء ىف  ظهري الذىتشبيها جمليئه بالربق  ملسيحيعطى ا :27ع
فجأة  ظهر. ويالحظ أن الربق يملسيحأن ينّبه آخر  جملىء ا إنسانهكذا ال حيتاج  الشرق أو الغرب،

  الثاىن. ملسيحويكون واضحا لكل الناظرين، هكذا يكون جمىء ا
 

هى األمة اليهودية الىت ابتعدت  اجلثةفميكن أن ُيقَصد هبذه اآلية خراب أورشليم،  :28ع
فخّربوا أورشليم، وكانوا حيملون  كالنسورالرومان  عن اهللا، فصارت ميتة بالنسبة له، وهجم عليها

  رمزهم، وهو النسور، على راياهتم وهم يهامجون أورشليم.
وهم املالئكة، على األشرار نسور، الوتنطبق أيضا هذه اآلية على هناية األيام، عندما هتجم 

  ب األبدى.ليعلنوا غضب اهللا وقضائه عليهم، ليلقوهم ىف العذا اجلثةبالذين ُيرَمز هلم 
املسيح املصلوب واملعطى على املذبح ىف كنيسته كل يوم جسدا ودما  اجلثةبوكذلك ُيقَصد 

  الطائرة ىف علو السماء.نسور الحقيقيا، هناك جيتمع القديسون املرتفعون ىف حياة مسائية مثل 
س، هكذا ىف جمىء املسيح، جيتمع أوالده حوله بواسطة املالئكة، ويفرحون معه. وعلى العك

  جيتمع األشرار حول إبليس ىف العذاب األبدى.
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، فتجد لكنيسةىف ا ملسيحإن كنت كالنسر من أوالد اهللا، فمكان اجتماعك يكون حول ا   
  راحتك وفرحك دائما.

  

  ):29) انھيار الطبيعة (ع 10(
"وللوقت، بعد ضيق تلك األيام، تظلم الشمس، والقمر ال يعطى ضوءه، والنجوم تسقط  - 29

  ".سماء، وقوات السماوات تتزعزعمن ال

يتكلم هنا عما حيدث ىف هناية األيام، خيتفى ضوء الشمس والقمر، وتتساقط النجوم، 
 روظهليدين العامل كله. وستزداد هذه العالمات ب ملسيحا ظهرفتضطرب الطبيعة كلها، وحينئذ ي

أمام نوره القوى، وكل بنوره القوى، فتصري الشمس والقمر بالنسبة له مظلمان لضعفهما  ملسيحا
  شىء ىف الطبيعة يصبح بال قيمة.

 لكنيسةا اضطهاد، يرمز ظالم الشمس والقمر إىل ضعف املعرفة باهللا، والروحيةومن الناحية 
  ، واالرتداد العام عن اهللا. ويصبح احلق مهتزا، بل يتساقط ىف نظر الكثريين.ملسيحأيام ضد ا

، فَُتظِْلُم روحه وعقله، وتتساقط مواهبه وقدراته، يبتعد عن اهللا إنسانوينطبق هذا على كل 
  ويهتز كيانه نتيجة انغماسه ىف الشهوات واألمور الدنيوية.

رابات ىف حياتك وُتَحاَرَب  بالقلق، التجئ سريعا إىل اهللا ليحميك ويرشدك، اضطتقابل  عندما  
  راب حميطا بك.ضطفتسلك مطمئنا مهما كان اال

  
  ):31-30(ع  لمسيح) مجىء ا11(

"وحينئذ، تظهـر عالمة ابن اإلنسـان ىف السماء. وحينئذ، تنـوح مجيع قبائل األرض،  - 30
فريسل مالئكته ببوق عظيم  - 31. ويبصرون ابن اإلنسان آتيا على سحاب السماء بقوة وجمد كثري

  ".الصوت، فيجمعون خمتاريه من األربع الرياح، من أقصاء السماوات إىل أقصائها
  

تظهر عالمة ابن اإلنسان  حديثه عن يوم الدينونة، فبعد اهنيار الطبيعة، ملسيحا يكمل :30ع
يرتعد وخيزى غري املؤمنني وغري التائبني مجيعهم،  وحينئذ،وهى الصليب، بنور وجمد.  ىف السماء،

املصلوب، بل صلبوه مرارا ىف حياهتم بانغماسهم ىف الشر، ويبكون ىف  ملسيحبا ميانألهنم رفضوا اإل
  السمائيني املؤمنني به. أوالد اهللامتييزا هلم عن "قبائل األرض"، دم بال رجاء. ويسميهم ن

ألننا قد تعودنا أن السحاب يشري على سحاب السماء، نفسه مبجد عظيم  ملسيحا ظهرمث ي
  حلضرة اهللا، كما حدث أيام موسى وىف التجلى.

  األول ىف اجلسد. جميئه عندومنظره ىف جمده، خيتلف متاما عن صورة تواضعه 
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 أوالد اهللامالئكة اهللا ىف احلال بأبواق اهلتاف والفرح والنصرة، ليجمعوا  ظهرت :31ع

مع مسيحهم. جيمعون، ليس فقط سكان  األبداملؤمنني به من أركان العامل األربعة ليملكوا إىل 
  ين عاشوا حياة مساوية على األرض.الذالسماء، أى أرواح القديسني، بل كل 

، فلنستعد بتوبة وتدقيق شـديد، وحنتمل آالم احلياة والد اهللام هـو يـوم عظيم ومبهج ألك   
  لنتمّجد معه.

  ):34- 32) مثل شجرة التين (ع 12(
"فمن شجرة التني تعلّموا املثـل، مىت صـار غصنها رخصا وأخرجت أوراقها، تعلمون  - 32

. كله، فاعلموا أنه قريب على األبوابهـكذا أنتم أيضـا، مىت رأيتم هذا  - 33. أن الصيف قريب
  ".احلق أقول لكم، ال ميضى هذا اجليل حىت يكون هذا كله - 34

 

تبدو جافة ىف فصل الشتاء،  الىتمثال هنا، وهو شجرة التني  ملسيحيعطى ا :33-32ع
يأتى الصيف تسرى العصارة ىف أغصاهنا، ومتتلئ باألوراق واألزهار والثمار، وهذا  عندماولكن 

  ل على حلول فصل الصيف.دلي
)، فهذا يعىن قرب 15- 5ت العالمات السابق ذكرها ىف هذا األصحاح (عظهركذلك إذا 

  .أورشليمخراب 
  إذا زاد الشر واحتملت ضيقات كثرية، فهذا معناه قرب انفراج الضيقة، ومتجيد اهللا لك.   

 

بعد  رشليمأوسنة، وقد حدث خراب  40إىل  30اجليل يشمل من ": هذا اجليل" :34ع
  ، مثل يوحنا احلبيب.أورشليمهذا الكالم بأربعني سنة، وبعض السامعني عاشوا حىت خراب 

يعيش فيه من يسمعونه، ويقصد  الذىميعاد إمتام هذه العالمات، وهو اجليل  ملسيححيدد ا
  م.70عام  أورشليمخراب 

دء اسـتعداد املؤمنني به ىف القارات املعروفة وقتذاك، وب ميانانتشـار اإل أيضاكما يقصـد 
  ى.األبد ملكوتلل

 

  ):36-35(ع  لمسيح) ميعاد مجىء ا13(
وأما ذلك اليوم وتلك الساعة،  -36. "السماء واألرض تزوالن، ولكن كالمى ال يزول - 35

  ".فال يعلم هبما أحد، وال مالئكة السماوات، إال أىب وحده
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ثبت من أى شىء يعرفه البشر. صدق كلماته وحتمية تنفيذها، فهى أ ملسيحيؤكد ا :35ع
فإن كانت األرض ثابتة حتت أقدامهم، والسماء مرتفعة فوقهم، لكنهما سيزوالن ىف يوم الدينونة، 
ليتم كالم اهللا، فيأخذ أوالده إىل ملكوته. والسماء ترمز إىل الروح الىت تنتقل إليها، واألرض 

جيال، لكن البد أن تتم ىف النهاية يوضع فيها. أى أن البشر ميوتون على مدى األ الذىللجسد 
  هذه العالمات وجميئه الثاىن.

جيب أال ينشغل أحد بتحديد ميعاد جميئه، فهو لن يعلنه وال حىت ملالئكته، حىت ال  :36ع
  .الروحيةيتراخى الناس ىف جهادهم واستعدادهم الروحى، أو يرتعدوا وخيافوا فَُتَشلُّ حركتهم 

جميئه، وال يوم انتقالك من العامل، فيلزم أن تستعد كل يوم بالتوبة  حيث أن اهللا لن يعلن ميعاد  
  والصالة وحمبة اآلخرين.

  

  ):41- 37(ع  لمسيح) االستعداد لمجىء ا14(

ألنه كما كانوا،  -38. "وكما كانت أيـام نوح، كذلك يكون أيضا جمىء ابن اإلنسان - 37
زوجون ويزوجون، إىل اليوم الذى دخـل فيه ىف األيام الىت قبـل الطوفـان، يأكلون ويشـربون ويت

. ومل يعلموا حىت جاء الطوفان وأخذ اجلميع، كذلك يكون أيضا جمىء ابن اإلنسان - 39. نوح الفلك
اثنتان تطحنان على الرحى،  - 41. حينئذ يكون اثنـان ىف احلقل، يؤخذ الواحد وُيتَرك اآلخر - 40

  ".تؤخذ الواحدة وتترك األخرى

 

، مبا كان حيدث أيام ملسيحنستعد فيها جملىء ا الىتتشبيها حلياتنا اآلن  بعطى :38-37ع
نوح. فقبل الطوفان، كان الناس منشغلني بشهواهتم وأعماهلم املادية من زواج وأكل وشرب، 
متناسني عالقتهم باهللا، والتوبة عن خطاياهم. كذلك اآلن ىف حياتنا، يوجد كثريون منشغلون عن 

  ماهتم العاملية.نفوسهم باهتما خالص
 

  أتى الطوفان فجأة، ولعدم استعدادهم هلكوا. :39ع
  يأتى فجأة، فََيْخلُُص فقط املستعدون حبياة التوبة. ملسيحكذلك فمجىء ا
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سيكون البشر خمتلطني معا ىف معيشتهم ىف األسرة الواحدة أو العمل أو  :41-40ع
فيؤخذ منهمك ىف شهواته رافضا التوبة. اجلرية، ولكن بعضهم يهتم باالستعداد لألبدية، واآلخر 

  ى.األبدِلُيلْقَى ىف العذاب وُيتَرك اآلخر  إىل األجماد السمائية،الواحد 
ال تنهمك ىف االنشغاالت املادية ألهنا ليست هدف حياتك، بل اهلدف هو حمبة اهللا. فتَعوَّد    

النهاية تكون مسترحيا، بل ، حىت إذا فاجأك يوم روحيةالعالقة معه ىف صلوات وأصوام وقراءات 
  ممجدا ىف فرح ال ُيَعبَُّر عنه.

  ):44-42) مثل رب البيت والسارق (ع 15(
واعلموا هذا، أنه لو عرف  - 43. "اسهروا إذًا ألنكم ال تعلمون ىف أية ساعة يأتى ربكم - 42

ا أنتم أيضا لذلك، كونو -44. رب البيت ىف أى هزيع يأتى السارق، لََسَهَر ومل يدع بيته ُيْنقَُب
  ".مستعدين، ألنه ىف ساعة ال تظنون، يأتى ابن اإلنسان

 

، فينادى صراحة بأمهية السهر ملكوتحديثه عن االستعداد لل ملسيحيستكمل ا :42ع
النفس بالتوبة، وحماسبة النفس كل يوم، واالهتمام  الصى، أى اليقظة واالنتباه خلالروح

  فينتج عنها حمبة وتسامح وخدمة لآلخرين.، لتنمو حمبتنا هللا، الروحيةباملمارسات 
  وسبب تركيزه على أمهية السهر، أى االستعداد الدائم، هو عدم معرفتنا مليعاد جميئه.

 

  إىل أربعة أقسام. ليهوديقّسمه ا الذىقسم من الليل "هزيع":  :44-43ع
  املفاجئ. نسانعن جمىء ابن اإل أيضااملوت، وكناية "السارق": 

 رق.ُيس"ُيْنقَُب": 
  ىف ساعة ال تعرفوهنا."ىف ساعة ال تظنون": 

يأتى أثناء الليل،  الذىى ملواجهة السارق (املوت) الروحمثال عن أمهية السهر  ملسيحيعطى ا
منتهزا فرصة نوم من ىف البيت ليكسر ويدخل من أى مكان ليسرقه. فلو كان رب البيت املسئول 

  ليمنعه من سرقة بيته.عنه يعرف ميعاد جمىء اللص، لَظَلَّ مستيقظا 
 مل ولن حيدد ميعاد جميئه. ملسيحمث يؤكد أمهية االستعداد، ألن ا

فكرك وحواسك إىل شهوات الشر حىت يقنعك بضرورهتا،  الشيطانكن حريصا لئال يوجه    
  فتفاجأ بيوم الدينونة، وال تستطيع أن تفعل شيئا.
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  ):51- 45) مثل العبد األمين (ع 16(
 بد األمـني احلكيم، الذى أقامه سيده على َخَدِمِه ليعطيهم الطعام ىف حينه؟"فمن هـو الع - 45

احلق أقول لكم، إنه يقيمه على  -47. طوىب لذلك العبد الذى إذا جاء سيده جيده يفعل هكذا - 46
فيبتدئ  -49. ولكن، إن قال ذلك العبد الرَِّدىُّ ىف قلبه، سيدى يبطئ قدومه - 48. مجيع أمواله
يأتى سيد ذلك العبد ىف يوم ال ينتظره،  -50. يد رفقاءه، ويأكل ويشرب مع السـكارىيضرب العب

  فَُيقَطَِّعُه، وجيعل نصيبه مع املرائني؛ هناك يكون البكاء وصرير األسنان." -51. وىف ساعة ال يعرفها
مثال آخر لسيد يقيم أحد عبيده وكيال له للعناية باحتياجات العاملني  ملسيحيقدم ا :45ع

يعطى طعاما  الذىوجييب بأنه هو  العبد األمني احلكيم، عنده، ويسافر فترة. مث يتساءل عن صفات
  لكل من ىف البيت ىف الوقت املناسب.

  كل مسيحى: أب أو أم أو خادم مسئول أن يرعى وخيدم غريه.": العبد"
  يتمم واجباته على الوجه األكمل. الذى": األمني"
  ى.الروحبالسهر  من يستعد ألبديته": احلكيم"
  .ملسيحا": سيده"
يطالبـه اهللا برعايتهـا واالهتمام  الىتى أو اخلـادم، ملسيحكل النفوس احمليطـة با": َخَدِمِه"

  هبا روحيا.
  من سد االحتياجات املادية والنفسية. أيضا، وما تشمله الروحيةالرعاية ": الطعام"
  أى ىف الوقت املناسب عند احتياجهم.": ىف حينه"

 

يفعل ما كلّفه به سـيده طوال فترة سـفره، ويكافئه بأن  الذىميتدح العبد  :47-46ع
  يقيمه وكيال على مجيع ممتلكاته.

نفسه، وإشباع روحه وجسده بعالقة حية مع  الصوهو هبذا يرمز ألمهية عناية كل واحد خب
يرفعه إىل السماء  . واملكافأة هى أنلمسيحخبدمة كل من حوله وجذب النفوس ل أيضااهللا، ويهتم 

  ليعطيه معرفة اهللا، والتمتع الدائم بعشرته.
  ىف يوم الدينونة. ملسيحجمىء ا": إذا جاء سيده"
  واستعداده لألبدية. الروحيةمستمر ىف أمانته ويقظته ": يفعل هكذا"
  تأكيد ألمهية ما سيعلنه.": احلق"
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  ية والتمتع بعشرته.األبدأى معرفة اهللا ىف ": مجيع أمواله"
 

ين ىف الذالعبد غري األمني يسلك بالشر بعد إقامته وكيال للعناية باخلدم  :49-48ع
البيت، فبدال من أن يهتم باحتياجاهتم، يكون قاسيا عليهم، ظانا أن سيده لن يأتى سريعا. وينهمك 

  ميثلها باٍألكل وشرب اخلمر حىت السكر. الىتىف إشباع لذاته املادية 
  يهمل عالقته مع اهللا، وينشغل بالشهوات الشريرة. الذىى أو اخلادم سيحملا": العبد الرَِّدىُّ"
بداعى أنه ما زال هناك وقت طويل ىف العمر،  الربيتناسى االستعداد ليوم ": يبطئ قدومه"

  فينغمس ىف الشهوات.
  القسوة والظلم ىف معاملة اآلخرين.": يضرب العبيد"
  ات والشهوات املادية.االهنماك ىف اللذ": يأكل ويشرب مع السكارى"

 

  كناية عن اهللا.": سيد" :51-50ع
األناىن املنشغل بشهواته الفاسدة، وليس له حمبة حنو اآلخرين، ويتغافل  نساناإل": ذلك العبد"

  عن االستعداد ألبديته.
  أى يبيده.": فَُيقَطَِّعُه"

قيه مع األشرار يأتى السيد بغتة دون ميعاد، فريى عدم أمانة عبده ىف خدمته، فيبيده ويل
، أى اآلالم الصعبة جدا واليأس، ألنه يتظاهر البكاء وصرير األسنانى حيث األبدىف العذاب  املرائني

  أنه وكيل عن اهللا ىف العناية بنفسه َوَمْن حوله، وهو ىف احلقيقة ُيفسد نفسه ويسىء لآلخرين.
، واسأل نفسك ما مدى أمانتك وضعك اهللا بينها لتجذهبا إليه الىتافحص املسئوليات والنفوس    

ىف وقتك ومواهبك وكل إمكانياتك، وهل استخدمتها جملد اهللا أم ملزاجك الشخصى واحنرفت 
  هبا ىف الشر؟

  كل نفس حولك؟ الصوهل تصلى وتسعى خل
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  الِعْشُرونَ وَ الَخاِمُس  احُ حَ صْ األَ 
  عمل الرحمة مثلى العذارى والوزنات 

    
  

  ):13- 1) مثل العذارى (ع 1(

. "حينئذ يشبه ملكوت السماوات َعْشَر عذارى أخـذن مصابيحهن وخرجن للقاء العريس -1
ومل يأخذن أما اجلاهالت، فأخذن مصابيحهن  - 3. وكان َخْمٌس منهن حكيمات ومخس جاهالت -2

وفيما أبطأ العريس،  - 5. وأما احلكيمات، فأخذن زيتا ىف آنيتهن مع مصابيحهن - 4. معهن زيتا
. ففى نصـف الليل، صـار صـراخ: هوذا العريس مقبل، فاخرجن للقائه - 6. َنَعْسَن مجيعهن َونِْمَن

: أَْعِطيَنَنا من فقالت اجلاهالت للحكيمات - 8. فقامت مجيع أولئك العذارى وأصلحن مصابيحهن -7
فأجابت احلكيمات قائالت: لعله ال يكفى لنا ولكن، بل اذهنب إىل  - 9. زيتكن، فإن مصابيحنا تنطفئ

وفيما هن ذاهبات ليبتعن، جاء العريس، واملستعدات دخلن معه إىل الُعرس،  - 10. الباعة وابتعن لكن
 -12. ت: يا سيد، يا سيد، افتح لناأخـريا، جاءت بقية العذارى أيضا قائال -11. َوأُغِْلَق الباب

فاسـهروا إذًا، ألنكم ال تعرفـون اليوم وال  - 13. فأجاب وقال: احلق أقول لكن، إىن ما أعرفكن
  ".الساعة الىت يأتى فيها ابن اإلنسان

 
، استعدادا لكنيسةأى ُملك اهللا السماوى على قلوب أوالده ىف ا ":"ملكوت السماوات :1ع

  ى.األبد ملكوتلل
  عدد يرمز للكمال، أى كل البشر املؤمنني باهللا. ":َعْشَر"

  تؤمن باهللا. الىتترمزن للنفوس البشرية  ":"عذارى
، أى الـروح واجلسـد، ليحيا هبـا مع اهللا، انـنسترمـز إلمكانيـات اإل ":"مصابيحهن

  فتستنري حياته.
  هو اهللا. ":"العريس

. ولكن، خيتلفون ىف األبدالعريس إىل  ية، أى الوجود معاألبدإذن، فالكل مؤمن وهدفه 
  كيفية االستعداد للملكوت.
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يستخدمها إما حسنا مثل العذارى  الىتاخلمسة  نسانيشري حلواس اإل ":"َخْمٌس :4-2ع
  احلكيمات، أو يسلمها للشر مثل اجلاهالت.

  ىف املصابيح. الذىالتقوى وعمقها، وهو الزيت  ظهركان هلن م ":"حكيمات
الالتى هلن مظهـر احليـاة الروحية، ولكن ليس هلـن زيت، وهو حمبة اهللا هن  ":"جاهالت

  وخدمة اآلخرين.
، األبدالقدرة على التمتع باهللا وعشرته ىف هذه احلياة وإىل  نسانواجلهل هو أن يكون لإل

  ويتهاون ىف هذا تكاسال وانشغاال بالعامل واهتماماته الكثرية.
 
  هناية العمر واملوت.أى  ":َونِْمَن ..."َنَعْسَن :5ع

  ، مل يأت بعد.ملسيحانتهت حياة هؤالء العذارى َوُمْتَن ألن العريس، أى ا
 
بعد رقاد النفوس، واستعالن دينونته  لمسيحيشري إىل اجملىء الثاىن ل ":"نصف الليل :6ع

  ، وجيازى من ابتلعهم ظالم العامل الشرير.ميانين رقدوا على اإلالذالعادلة، حيث يكافئ 
  ، واألشرار بالدينونة.الصأصوات املالئكة بالبوق األخري تنادى املؤمنني باخل ":اخ"صر

تتغّير أجسادالراقدين، وتتجّمع بعد حتلّلها، فتصري أجساما روحية تتحد  ":"اخرجن للقائه
  ، وتقف أمامه ىف يوم الدينونة.ملسيحبأرواحها، لتقابل ا
  ع كل البشر ىف يوم الدينونة.الثاىن، تقوم األجساد، وجيتم ملسيحىف جمىء ا

 
تقّدمت العذارى مجيعهن، أى كل البشر، للوقوف أمام اهللا الدّيان العادل. ومجع  :9-7ع

  وحمبة، أى أصلح مصباحه، ووقف ليحاَسب أمام اهللا. إميانكل واحد ما عنده من 
وينطفئ بدون حمبة، أى الزيت، ال ينفع شيئا  ميانوهنا فقط، انتبهت اجلاهالت إىل أن اإل

  بدون أعمال ميت؛ فالشياطني يؤمنون ويقشعّرون ولكن لن خيلُصوا. مياناملصباح، ألن اإل
حاولت العذارى اجلاهالت أن تأخذن زيتا من احلكيمات، ولكنهن اعتذرن بأنه ال يكفى 
هلن وللجاهالت، وينبغى أن يبحثن عن هذا الزيت ويبتعنه من الباعة، أى يقدمن حمبة ورمحة 

ال تفُضل وتزيد عنه حىت يعطيها آلخرين.  نسانألن األعمال الصاحلة مهما عمل اإل لآلخرين،
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واضح: "مىت فعلتم كل ما أُِمْرُتْم به، فقولوا إننا عبيد بطالون، ألننا إمنا عملنا ما كان  ملسيحوقول ا
  ).10: 17جيب علينا" (لو 

   راء واحملتاجني.ميكن أن نعمل معه عمل رمحة، مثل الفق إنسانأى كل  اعة":بل"ا
 
حاولت العـذارى اجلاهـالت أن يصنعن الرمحة، ويعملن اخلري ىف يوم الدينونة،  :10ع

وأُغِْلَق  لكوتالعذارى احلكيمات ودخـل هبن إىل امل ملسيحولكن مل تعد هناك فرصة. فقد أخذ ا
  ومل يعد هناك فرصة لدخول أحد بعد ذلك. الباب،

  ى.األبدامللكوت  ":"الُعرس
من  الشيطان، ومنع األشرار ولكوتمعناه ضمان ثبات احلكيمات ىف امل ":ِلَق الباب"أُغْ

  .لكوتالدخول، فال يواجه األبرار متاعب ىف امل
  بعيدا عن اهللا. لعذاب األبدىومن ناحية أخرى، ال توجد أية فرصة لنجاة األشرار من ا

 
  نة.أى بعد فوات األوان واحلكم عليهن بالدينو ":"أخريا :12-11ع

  .لكوتيطلنب مكانا ىف امل ":"افتح لنا
  ال يعرفهن كتلميذات وتابعات له. ":"ما أعرفكن

، بل أعلن أنه ال ملسيححاولت العـذارى اجلاهـالت الدخول بعد إغـالق الباب فرفض ا
بدون  ميانيعرفهن، أى ال عالقة له هبن، ألنه كان هلن مظهر التقوى وليس قوهتا وعمقها، أى اإل

  حملبة.أعمال ا
  فمن ال حييا ىف حمبة اهللا على األرض، ليس له مكان للتمتع مبحبته ىف السماء.

 
بوضـوح، مؤكـدا أمهية السهر الروحى، أى االسـتعداد الدائم  ملسيحيعلق ا :13ع

  جمليئه، ألننا ال نعرف ميعاده.
ع كل من تقابله. اهللا ينتظر حمبتك العملية ىف اهتمام بعبادتك املقدسة له، وأعمال صاحلة م   

فانتهز فرصة العمر لتعمل خريا قدر  استطاعتك، فتستنري حياتك على األرض، وال ختزى ىف 
  يوم الدينونة.
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  ):30-14) مثل الوزنات (ع 2(
فأعطى واحدا مخس وزنات،  -15. "وكأمنا إنسان مسافر، دعا عبيده وسلمهم أمواله - 14

فمضى الذى أخذ  - 16. در طاقته، وسافر للوقتوآخـر وزنتني، وآخـر وزنة، كل واحـد على ق
وهكذا الذى أخذ الوزنتني، ربح أيضا  - 17. اخلمس وزنات وتاجـر هبا، فربح مخس وزنات أخـر

. وأما الذى أخـذ الوزنة، فمضى وحفـر ىف األرض، وأخفى فضة سـيده - 18. وزنتني أخـريني
فجاء الذى أخذ اخلمس وزنات  - 20. وبعد زمان طويل، أتى سيد أولئك العبيد وحاسبهم - 19

. وقدم مخس وزنات أخر، قائال: يا سيد، مخس وزنات سلمتىن، هوذا مخس وزنات أخر رحبتها فوقها
فقال له سيده: نِِعمَّا أيها العبد الصاحل واألمني، كنت أمينا ىف القليل، فأقيمك على الكثري،  - 21

نتني وقال: يا سيد، وزنتني سلمتىن، هوذا وزنتان مث جاء الذى أخذ الوز - 22. اُْدُخلْ إىل فرح سيدك
قال له سيده: نِِعمَّا أيها العبد الصاحل واألمني، كنت أمينا ىف القليل،  - 23. أخريان رحبتهما فوقهما

مث جاء أيضا الذى أخـذ الوزنة الواحـدة وقال:  - 24. فأقيمك على الكثري، اُْدُخلْ إىل فرح سيدك
فخفت،  - 25. قاسٍ، َتْحصُُِد حيث مل تزرع، وجتمع من حيث مل تبذر يا سيد، عرفت أنك إنسانٌ

فأجاب سيده وقال له: أيها العبد الشرير  -26. ومضيت وأخفيت وزنتك ىف األرض؛ هوذا الذى لك
فكان ينبغى أن تضع  -27. والكسالن، َعَرفَْت أىن أَْحصُُِد حيث مل أزرع، وأمجع من حيث مل أبذر

فخـذوا منه الوزنة وأعطوها  - 28. خـذ الذى ىل مع رباآفعند جميئى، كنت فضىت عند الصيارفة، 
. ألن كل من له، ُيْعطَى فيزداد. ومن ليس له، فالذى عنده يؤخذ منه -29. للذى له العشر وزنات

  ".والعبد البطال اطرحوه إىل الظلمة اخلارجية، هناك يكون البكاء وصرير األسنان - 30
 
إىل السماء، ترك البشر مدة عمرهم، ليجتهدوا ىف  ملسيحد ابصعو ":"مسافر :15-14ع

  حياهتم الروحية على األرض حىت جميئه الثاىن.
كل قدرات البشر هى عطايا إهلية يؤمتنون عليها كوكالء عن اهللا، وسيقدمون عنها  ":"أمواله

  حسابا ىف اليوم األخري.
، فلم يبخل اهللا على أحد بعطاياه، ميكن أن يستخدمها الىتكل اإلمكانيات  ":"على قدر طاقته

  عجزه. ظهرومل يعطه إمكانيات أكثر من طاقته، حىت ال يرتبك هبا أو ي
  ترك البشر حبريتهم ليستثمروا إمكانياهتم طوال عمرهم. ":"سافر للوقت

فأعطاهم وزنات، أى أموال، ليتاجروا هبا ويستثمروها، بعبيده، والبشر بإنسان شّبه اهللا نفسه 
  دة غري معلومة.وسافر م
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وختتلف عطايا اهللا ومواهبه من شخص إىل آخر، فالبعض يأخذ أكثر من غريه، وسيحاسب 
اهللا كل واحد حسبما أخذ، فال يتكرب من أخذ أكثر، وال حيسد وال يغري من أخذ أقل؛ فاملهم هو 

 وهبها هلم اهللا، كثرية كانت أو قليلة. الىتاألمانة ىف استثمار قدرات البشر 

 
فربح يرمز ملن استثمر حواسه اخلمس،  الذىتاجر صاحب اخلمس وزنات  :17-16ع

أى صارت له احلواس الداخلية، وهى القدرة على معرفة اهللا، وليس فقط معرفة مخس وزنات أخر، 
العامل املادى احمليط به، أى صارت له العني الداخلية، وهى البصرية، واألذن الداخلية، أى مساع 

  صوت اهللا... إخل.
تاجر بوزنتيه،  عندماورقم اثنني يرمز للحب، مثل العريس وعروسه، فالوزنتني، أما صاحب 

  لكل البشر. أيضاأى تضاعف حبه فصار هللا وربح أيضا وزنتني أخريني، 
 
الواحدة يرمز لألناىن، أى حيب ذاته فقط، فهو كسالن  الوزنةالعبد األخري صاحب  :18ع

آلخرين، بل أخفى وزنته ىف التراب، أى انغمس ىف الشهوات مل يتعب نفسه بتقدمي حمبة هللا ول
األرضية وتنعمه ىف لذّات إلشباع مزاجه الشخصى، متناسيا أنه وكيل على هذه الوزنة، وهى ملٌك 

  هللا.
كل منا وكيل على حياته، ألهنا ملك اهللا الذى اشترانا بدمه. فينبغى أن حنيا له، أمناء ىف    

  هبنا.استثمار كل قدراتنا وموا
 
وهى فرصة العمر الطويلة الىت أعطاها اهللا لكل إنسان، حىت يستثمر  ":"زمان طويل :19ع

  إمكانياته جملد امسه القّدوس.
 بعد انتهاء هذه احلياة، يأتى يوم الدينونة، أى يأتى السيد ليحاسب عبيده.

 
 فمدحه سيده ،َرَخمخس وزنات أُما رحبه وهى اخلمس وزنات قدم صاحب  :21-20ع

طاقاته فحقق رحبا كل ألنه استثمر  أمنيألنه عاش هللا وحمبة اآلخرين، وأيضا  ،صاحلووصفه أنه 
. وكافأه ألمانته على األرض، وهى القليل، مبنحه احلياة ىف امللكوت حيث يهبه بركات 100٪
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ائم مع عظيمة، وهى املَُعبَُّر عنها بالكثري، أى حييا ىف حب كعروس مع عريسها إىل األبد ىف فرح د
  اهللا سيده وأبوه السماوى.

ويفهم من هذا أن كل واحد سيحاَسب عن نفسه، وعن كل عطية إهلية ُوِهبت له 
  ليستثمرها، ألنه وكيل عليها.

  منه. عظمأى حسنا، وهو مدح من اهللا ليس أ ":"نِِعمَّا
 
مثل  حه سيدهداللتني رحبهما مثل العبد األول، فمالوزنتني قدم العبد الثاىن  :23-22ع

وأعطاه نفس املكافأة وهى دخول امللكوت، ألنه ، أمنيو صاحلاألول بنفس املقدار والصفات أنه 
 .٪100حقق رحبا كامال وهو 

 
العبد الثالث كان أنانيا شريرا، لسقوطه ىف التهاون، وانزلق ىف خطايا أخرى،  :25-24ع

واآلخرين، ولكنه، ِعَوَض حمبته ليس فقط إمهال وعدم استخدام قدراته حلساب اهللا، أى حمبة اهللا 
لآلخرين، بدأ يسىء إليهم وأيضا إىل سيده، أى اهللا، فوصفه أنه قاسى وطماع يأخذ مع أنه مل 
يعِط، وهذا عكس احلقيقة. ولكن اخلطية الىت تبدأ صغرية بالكسل والتهاون، تؤدى إىل خطايا 

  أصعب، وىف النهاية ُتفِْقُد اخلاطئ بصريته الروحية.
مع أنه مل خيف اهللا وجياهد روحيا، بل انغمس ىف خفت،  يضا كذبه إذ يقول إىنويظهر أ

  شهواته األرضية.
 
فضـح السيد السبب احلقيقى لعـدم اجتـاره بالوزنة،  ":"الشرير والكسالن :27-26ع

  وهو كسله وشره.
وىل أدان السيد هذا العبد من كلمات فمه، إذ قال له: إن كنت أنا قاسيا وطماعا، لكان األ

بك أن تتاجر بالوزنة، أى تستخدمها ىف املعامالت املادية لتقتىن رحبا، ويقصد بذلك استثمار 
  إمكانياته ىف حمبة اهللا واآلخرين.

  حيث ُتستخدم األموال ىف التجارة لتربح، واملقصود تقدمي احملبة لآلخرين. ":"الصيارفة
ن لآلباء واملرشدين الروحيني، فعندما ريمزوفوالصيارفة هم املتخصصون ىف املعامالت املالية، 

  يطيعهم من يسلك روحيا، يرشدونه كيف يستثمر إمكانياته جملد اهللا.
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 ا كسب النفوس للمسيح بعمل اخلري.هن املكسب الذى يأتى من التجارة، ومعناه ":"الربا

  
له صار  للذىكان عقاب اهللا له هو جتريده أوال من إمكانياته، مث وهبها  :29-28ع

من ليس له من اهللا مواهب متزايدة. وأما ُيْعطَى  أمانة وحمبة هللا،أن كل من له مؤكدا شر وزنات، الع
  حمبة هللا ولآلخرين وغري أمني، فإن اهللا ينزع عنه عطاياه ألنه ال يستحقها.

 
بالظلمة اخلارجية  ، املعبَّر عنهلعذاب األبدى(الشرير) بإلقائه ىف ا العبد البطاليعاقَب  :30ع

  .بالبكاء وصرير األسنان ُيرَمز إليه الذىاحلزن الشديد واألمل العنيف هناك يكون  دا عن اهللا،بعي
كن أمينا ىف استغالل إمكانياتك فتزداد بركات اهللا عليك، وال هتمل أية نعمة أو وقت متاح    

  ى.األبدلديك (وزنة)، لئال حيرمك اهللا من مرياثك 
  

  ):46- 31وعمل الرحمة (ع  لمسيح) مجىء ا3(
"ومىت جاء ابن اإلنسان ىف جمده ومجيع املالئكة القديسني معه، فحينئذ جيلس على كُْرِسىِّ  - 31

. وجيتمع أمامه مجيع الشعوب، فيميز بعضهم من بعض كما مييز الراعى اخلراف من اجلداء - 32. جمده
يـن عن ميينه: مث يقـول امللك للذ -34. فيقيم اخلـراف عن ميينه، واجلـداء عن اليسـار - 33

ألىن جعت فأطعمتموىن،  -35. تعالوا يا مباركى أىب، رِثُوا امللكوت املعد لكم منذ تأسيس العامل
عريانا فكسومتوىن، مريضا فزرمتوىن، حمبوسـا  -36. عطشـت فسقيتموىن، كنت غريبـا فآويتموىن

ئعا فأطعمناك، أو عطشانا فيجيبه األبرار حينئذ قائلني: يا رب، مىت رأيناك جا - 37. فأتيتم إىلَّ
ومىت رأيناك مريضا أو حمبوسا  - 39. ومىت رأيناك غريبا فآويناك، أو عريانا فكسوناك - 38. فسقيناك

فيجيب امللك ويقول هلم: احلق أقول لكم، مبا أنكم فعلتموه بأحد إخوتى هؤالء  - 40 فأتينا إليك؟
: اذهبوا عىن يا مالعني إىل النار األبدية مث يقول أيضا للذين عن اليسار - 41. األصاغر، فىب فعلتم

كنت غريبا فلم  -43. ألىن جعت فلم تطعموىن، عطشت فلم تسقوىن - 42. املعدة إلبليس ومالئكته
حينئذ جييبونه هم أيضا قائلني:  - 44. تأووىن، عريانا فلم تكسـوىن، مريضا وحمبوسـا فلم تزوروىن

 غريبـا أو عـريانا أو مريضا أو حمبوسا، ومل خندمك؟يا رب، مىت رأينـاك جائعـا أو عطشـانا أو 
. فيجيبهم قائـال: احلق أقـول لكم، مبا أنكم مل تفعلوه بأحـد هؤالء األصـاغر، فىب مل تفعلوا - 45
  فيمضى هؤالء إىل عذاب أبدى، واألبرار إىل حياة أبدية." - 46
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كسيد  عريس للنفس أورمزية ك الثاىن بطريقة جميئه عن ملسيحا حتدث أن بعد :33-31ع
يأتى فيه دّيانا مبجد عظيم، خمتلفا عن صورة  الذىلعبيده، يتحدث هنا بوضوح عن يوم الدينونة 

عاش فيها باجلسد على األرض منذ ُولد ىف املذود حىت ُصلب على الصليب. وسيأتى  الىتالضعف 
أفعاهلم ىف كل مكان أى عرشه، ليدين العامل كله عن  وجيلس على كُْرِسىِّ جمده،مع مالئكته 

وزمان، فيفرز البشر بواسطة مالئكته إىل أبرار يقيمهم عن ميينه، فاليمني يرمز للربكة والقوة، أما 
  األشرار فيقيمهم عن يساره دليل اخلزى والعار.

خراف أم جداء.  اوسيكون التمييز سهال جدا على اهللا، كما ميّيز الراعى الغنم الىت يرعاه
  ومساملة وخضوعا للراعى عن اجلداء. واخلراف أكثر طاعة

وواضح من كالم املسيح أنه يوجد ىف النهاية فريقان فقط، ومها األبرار واألشرار، ويسميهم 
وال يوجد . اجلداءواخلراف ا يسميهم ناحلكيمات واجلاهالت أو العبيد األمناء والغري أمناء، وه
 مؤقتا مث ضمهم إىل األبرار.مكان ثالث، كما يدعى البعض، لتعذيب ومعاقبة األشرار 

 
املؤمنني بأهنم مباركون، وأهنم أوالد اهللا أبوه وأبوهم، أى يعلن   امللكيصف املسيح  :34ع

شركته معهم ىف احلب، وأنه بكر بني إخوة كثريين، فيدعوهم مباركني من أبيه، ويرحب هبم لريثوا 
 ىل األبد.ملكوته الذى أعده هلم قبل أن ُيخلَقوا ليتمتعوا معه فيه إ

 
يعدد املسيح أعمال الرمحة الىت قام هبا األبرار، واستحقوا من أجلها مرياث ملكوت  :35ع

السموات، ناسبا عمل الرمحة إىل نفسه، فيذكر إطعامهم للجياع والعطاش ماديا أو روحيا، 
نفسيا  واهتمامهم بالغرباء فيستضيفوهنم، وهذا االهتمام ليس فقط يسد احتياجاهتم، ولكن يطمئنهم

 ملواصلة احلياة ىف املكان اجلديد.
وافتح الطريق للكل حىت  ،فرّحب به وأشعره باأللفة إن قابلت شخصا غريبا ىف أى مكان   

  يشبعوا باملسيح طعامنا احلقيقى.
 
يذكر أيضا كسوة العريانني سواء للمالبس أو لرب املسيح بالسلوك ىف الفضيلة. أما  :36ع

ان بضعفه، ويتأثـر مبحبة من يسألون عنه، وتكون فرصة مناسبة أن ىف املرض، فيشعر اإلنسـ
  حندثه عن اهللا.
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ومن أصعب احلاالت أيضا احملبوسون ىف السجن، فاقدو حريتهم والذهاب إىل أحبائهم، 
فعندما يأتى إليهم األحباء يفرحون جدا، فنقدم هلم املسيح الذى ال يتركهم أبدا، حىت لو كانوا 

 ىف السجن.بعيدين عن الناس 
يوضح املسيح كيف يكون عمل الرمحة موجه له شخصيا، فيقيم حوارا لطيفا  :40-37ع

بني األبرار وبينه، فيسألونه باتضاع، مىت رأيناك يا رب ىف جوع أو عطش أو مرض... إخل، ألهنم 
يشعرون أهنم غري مستحقني هلذا املديح. فيجيبهم أن كل ما فعلوه من أعمال رمحة مع الضعفاء 
الفقراء أو املرضى أو احملبوسني، هو مقدم له شخصيا. وهذا تقدير إهلى عظيم لعمل الرمحة، بل 

  إعالن أنه قمة احملبة وسبيلنا ملرياث امللكوت.
 أى احملتاجني والضعفاء. ":"األصاغر

 
ن اللعنة اإلهلية وينادى املسيح األشرار الذين عن يساره، ويصفهم أهنم مستحق :41ع

دى، مع أنه كان ينبغى أن يكونوا ىف امللكوت الذى أعده هلم، ولكنهم رفضوا والعذاب األب
التجاوب مع حمبته. فيلقيهم اآلن بعيدا عنه، وحيرمهم من حمبته الىت رفضوها، ويكونون إىل األبد ىف 

الساقطني، وهم الشياطني، أى يصبحون اآلن كالشياطني  إلبليس ومالئكتهعذاب النار الىت أعدها 
 رفضوا حمبة اهللا.ألهنم 

 
يعلن املسيح سبب ذهاهبم للعذاب األبدى، وهو أنانيتهم، ورفضهم اإلحساس  :43-42ع

 باآلخرين ومساعدهتم ىف احتياجاهتم املختلفة.
 
يتساءل األشرار مىت رأوا اهللا حمتاجا ومل يعطوه، فيعلن هلم أنه كان ىف شكل  :45-44ع

 تقدمي الرمحة هلم.هم ورفضوا احملتاجني والصغار ىف مكانتهم وقدراهتم، 
 
يؤكد املسيح أن يوم الدينونة هو النهاية، إذ يدوم األبرار ىف التمتع بامللكوت  :46ع

 األبدى، أما األشرار فيتعذبون إىل األبد أيضا.
إهنا فرصتك اآلن للتوبة واإلحساس باآلخرين وعمل الرمحة مع كل من حولك وكل من     

  الدينونة الرهيب.تقابله، قبل أن يأتى يوم 
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اِدُس  احُ حَ صْ األَ    الِعْشُرونَ وَ السَّ
  ومحاكمته لمسيحالقبض على ا  العشـاء الّرّبانى  الفصـح

    

  

  ):2- 1) الفصح والصليب (ع 1(

"تعلمون إنه بعد يومني يكون  -2 وملا أكمل يسوع هذه األقوال كلها قال لتالميذه: -1
  ".الفصح، وابن اإلنسان ُيَسلَُّم ليصلب

 
ته عـلى تالميـذه عند جبـل الزيتون، حيث أعـلن إجابوهى حـديثه و ":ال"هذه األقو

عالمات خـراب أورشـليم وهناية العامل. مث كالمه عن االسـتعداد واألمانة وعمـل الرمحـة، 
  .25و 24وهو املذكور ىف ص 

، أى يوم ألن هذا الكالم كان ىف يوم الثالثاء ليال، أى ليلة األربعاء، فبعد يومني ":"بعد يومني
  اجلمعة، عيد الفصح.

ذبح كل رب أسرة  عندما، بدأ ىف مصر ليهودمعناه عبور، وهو أعظم أعياد ا ":"الفصح
خروف ولطّخ بابه بالدم، فعرب املالك املهلك عنهم وقتل أبكار املصريني، فسمحوا هلم باخلروج من 

  ).12مصر وحترروا من عبوديتهم (خر 
ه لقبول آالمه وموته من أجلهم، مث قيامته ليقيمهم من ذتالميقلوب  ملسيحبعد أن أعد ا

وحتدث عن االستعداد لألبدية، ينبههم إىل اقتراب الفصح بعد  أورشليمخطاياهم، وبعد أن دخل 
يومني بالتحديد. وذْبح هذا اخلروف كان مرتبطا بتحررهم من عبودية مصر، ولكنه ىف احلقيقة 

رر العامل من عبودية اخلطية، لذا قال هلم أنه قد جاء على الصليب ليح ملسيحكان رمزا ملوت ا
  الوقت لُيصلَب وميوت من أجلهم.

ويبدو أن األمر كان صعبا على استيعاهبم، فلم يدركوا أنه سيتم فعال بعد يومني، وكان هذا 
  بنعمة اهللا، حىت حيتملوا الساعات الصعبة املقبلة.

آمنت بقوته، فال يستطيع إبليس أن يؤذيك، بل اهللا يريد أن حيميك من الشر إن متسكت به و   
  حيّول اهللا كل الضيقات ملنفعتك ومنّوك الروحى.

  ):5- 3) التشاور للقبض على يسوع (ع 2(
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حينئذ اجتمع رؤساء الكهنة والكتبة وشيوخ الشعب إىل دار رئيس الكهنة الذى يدعى  -3
ولكنهم قالوا ليس ىف العيد، لئال يكون  -5. وتشاوروا لكى ميسكوا يسوع مبكر ويقتلوه -4. قََيافَا

   .شغب ىف الشعب
 

الرئيس احلاىل والرؤساء السابقني، ألن الرومان كانوا يعزلون الرئيس  ":"رؤساء الكهنة
  ويقيمون غريه، باإلضافة إىل رؤساء فرق الكهنة األربعة وعشرين.

  عب.املسئولون عن نسخ الكتب املقدسة ومعرفتها وتعليمها للش ":"الكتبة
  ).22-21: 5الرؤساء املعتَبرين أعضاء اجملمع، وهو السنهدرمي (ص  ":"شيوخ الشعب

اجتمع جممع السنهدرمي ىف دار قََيافَا رئيس الكهنة، حىت ال يشعر الشعب  ":"دار رئيس الكهنة
  بسبب اجتماعهم إذا اجتمعوا ىف اهليكل.

، مهعندهنة والكتبة والشيوخ املعتَبرين الدينيني املتمثلني ىف رؤساء الك ليهودازداد حقد قادة ا
ألن اجلموع تبعته وتركتهم، منجذبني إىل كالمه ومعجزاته، فاجتمعوا ىف دار رئيس الكهنة قََيافَا، 
حىت ُيِعدُّوا مؤامرة للتخلّص منه، واتفقت مشورهتم الشريرة على التحايل للقبض عليه بطريقة 

أال يكون هذا ىف يوم عظيم مثل عيد  أيضاقرروا حيبه، و الذىماكرة، حىت ال يثريوا الشعب 
الفصح، ألن جتمع الشعب قد يعطلهم عن إمتام مقاصدهم الشريرة. ولكنهم عدلوا عن فكرهتم هذه 

هلم يهوذا اإلسخريوطى استعداده لتسليمه هلم خفية، وكان هذا بسماح من اهللا حىت  ظهرأ عندما
ا له، ولكيما يشاهد ذلك اجلموع الكثرية احملتشدة من يتمَّم الفداء يوم عيد الفصح، ألنه كان رمز

وقيامته، أى  ملسيحكانت تصل إىل ثالثة ماليني، لُينَشر خرب موت ا الىتىف هذا العيد، و ليهودا
  .الصبشرى اخل

تذكـرك هبـذا ىف  لكنيسةوتسبب القبض عليه وصلبه، وا ملسيحإنك خبطاياك تسـىء إىل ا   
أسبوع، حىت تتوب وترفض االشتراك مع هؤالء األشرار ىف القبض صوم يوم األربعاء من كل 

  على يسوع.
  

  ):13-6) ساكبة الطيب (ع 3(
تقدمت إليه امرأة معها  -7. وفيما كان يسوع ىف بيت َعْنَيا، ىف بيت ِسمعان األبرص -6

قائلني:  فلما رأى تالميذه ذلك اغتاظوا، - 8. قارورة طيب كثري الثمن، فسكبته على رأسه وهو متكئ
فعلم  - 10 ".ألنه كان ميكن أن يباع هذا الطيب بكثري، َوُيْعطَى للفقـراء -9 "ملاذا هـذا اإلتالف؟
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ألن الفقراء معكم  - 11. يسوع وقال هلم: "ملاذا تزعجون املـرأة؟ فإهنا قد عملت ىب عمال حسـنا
لطيب على جسدى، فإهنا، إذ سـكبت هذا ا -12. ىف كل حني، وأما أنا فلست معكم ىف كل حني

احلق أقول لكم، حيثما ُيكَْرْز هبذا اإلجنيل ىف كل العامل، ُيْخَبْر  -13. إمنا فعلت ذلك ألجل تكفيىن
  ".أيضا مبا فعلته هذه تذكارا هلا

 
) للمرة األخرية ىف حياته على األرض، 17: 21إىل بيت َعْنَيا (ص  ملسيحجاء ا :7-6ع

كان قد شفاه من  ملسيحورا بـ"األبرص"، لعل اودخل بيت رجل يسمى ِسمعان، كان مشه
  َبَرِصِه، فاهتم بطلب زيارته له ىف بيته.

، وتريد التعبري عن حبها له، فاشترت زجاجة عطر غاىل الثمن، ملسيحوجاءت امرأة حتب ا
)، ألهنا 3: 12وسكبته على رأسه، وهذه املرأة هى مرمي أخت لعازر، كما ذكر يوحنا البشري (

، وتسكن ىف نفس القرية، وكانت حريصة على مساع كالمه. ومل يذكر لمسيحها لُعرفت مبحبت
، أما يوحنا فقد كتب إجنيله بعد خراب ليهودا اضطهادمىت ومرقس البشريان امسها خوفا عليها من 

  بزمن طويل، ومل يعد هناك خوف منهم. أورشليم
الشاكرة ملسيحها على  سةلكني، فهى متثّل المسيحأرادت هذه املرأة أن تعّبر عن حبها ل

عطاياه ومعجزاته ورعايته هلا. وهى تعلن عن وجود مؤمنني قليلني امتألت قلوهبم باحلب وسط 
  أشرار كثريين سينادون بعد أيام بصلبه.

إناء صغري مثني توضع فيه األطياب الغالية، له رقبة طويلة ُتَسدُّ فوهتها مبادة  ":"قارورة طيب
  ال بكسر هذه الرقبة.ثابتة، فال ميكن فتحه إ

كانت العادة سكب الطيب على الرأس إكراما للشخصيات احملبوبة وذات املقام  ":"على رأسه
). أما يوحنا فقد ذكر أهنا سكبته على قدميه دليال 3: 14ذلك ( أيضاالكبري، وقد ذكر مرقس 

  على اتضاعها (وُيفهم ضمنا أهنا سكبت جزءا منه على رأسه كالعادة املتبعة).
كانت العادة ىف الوالئم اجللوس على سرير وليس كرسى، واالستناد بالذراع األيسر  ":"متكئ

على املائدة، أما الرِّجالن فتمتدان على السرير وتتجه القدمان إىل اخللف، ويأكل بيده اليمىن وهو 
  متكئ برأسه على يده اليسرى، وهذا ميكِّن مرمي من الوصول إىل رأسه بسهولة.

هذه احلادثة دون االهتمام بالترتيب الزمىن لألحداث، أما يوحنا  رقس مثل مىتوقد ذكر م
)، أى قبل دخول املسيح أسبوع آالمه 1: 12فذكرها ىف وقتها وهو قبل الفصح بستة أيام (

خلالص البشرية الىت ظهرت حمبتها له ىف شخص مرمي، قبل احتمال اآلالم من اجلموع ىف أورشليم. 
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را احلادثة قبل الفصح بيومني، حني تشاور يهوذا اإلسخريوطى على تسليم أما مىت ومرقس فذك
  املسيح لليهود، ليعلنا أنه إن كان التلميذ قد خان، فيوجد من البشر من حيب املسيح مثل مرمي.

وهذه احلادثة خمتلفة عن حادثة سكب املرأة اخلاطئة للطيب أثناء كرازة املسيح ىف اجلليل، 
  ).38- 37: 7، وذكرها القديس لوقا ىف (أيضاِسمعان ى دعي ّىخص فّريسوالىت متت ىف بيت ش

ىف صـلوات وتسابيح، فقد تكون هذه آخر  لمسيحانتهز اليوم فرصـة لتقدم حمبتك ل   
  فرصـة ىف حياتك.

 
ِسـمعان هذا احلب العظيم املقـدم وكل اجملتمعني ىف بيت  ذـتالميرأى ال :9-8ع

بتقصريهم ىف تقدمي احملبة له مثل مرمي، أخذوا يلوموهنا. واحلقيقة أن ، وبدال من أن يشعروا لمسيحل
، ألن الصندوق كان معه وكان تالميذأعلن هـذا اللوم هو يهوذا اإلسخريوطى وليس ال الذى

وكذا اجملتمعني ىف البيت، فاعتربوا حمبتها  تالميذال)، وأثار بكالمه باقى 6- 4: 12سارقا له (يو 
 أنه كان ميكن أن يباع هذا الطيب بكثري، َوُيْعطَى، إذ األجدر ىف نظرهم عدم حكمة، بل إتالف

  .ملسيحوليس سكبه على ا للفقراء، (مثنه)
وهكذا يغطون تقصريهم ىف تقدمي احملبة حبجج تبدو منطقية، وهى االهتمام بالفقراء، مع أن 

  جزءا كبريا.الغرض شرير، ألن يهوذا كان يريد أن يوضع املال ىف الصندوق ليسرق منه 
) الثمن، وهو يقدر بثالمثائة دينارا، وهو 5: 12) ويوحنا (5: 14يذكر مرقس (": كثري"

  مبلغ كبري جدا.
ال تلم من يقضون وقتا طويال ىف الصالة، أو زيارة األماكن املقدسة، أو ىف قضاء خلوات    

  .روحية، بل على العكس، اقتِد هبم، فهى رسالة لك حىت تقدم حمبة مثلهم هللا
 
دافع عنها مؤكدا عظمة حمبتها، ومل يرفض تقدمي  ملسيحصمتت مرمي، ولكن ا :11-10ع

احملبة للفقراء كما علّمهم ىف األصحاح السابق، ولكن الفقراء موجودون دائما، أما هو، فقد 
  أوشكت أيامه على األرض أن تنتهى.

ع لكالمه هو حمبة املال ، أنه، رغم علمه بشر يهوذا، وأن الدافملسيحونالحظ رقة مشاعر ا
وليس حمبة الفقراء، مل يلمه أو يعاتب احلاضرين، بل مدح مرمي، وأيدهم ىف تقدمي احملبة للفقراء 
طوال عمرهم. وترك فرصة ليهوذا حىت يتوب وخيجل من شره الدفني، ولكنه، لألسف، مل يبالِ، 

  .ليهودوبيعه ل ملسيحوصمم على خيانة ا
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 الذىللمرأة، وهو أن حبها هذا طيب مسكوب على جسده مث أضاف مدحا ثانيا  :12ع
سـيموت على الصليب، فهو مبثابة عطـور لتكفني اجلسد، مؤكـدا أمهية تقدمي احملبة. وكانت 

وضع األطياب على أجساد املنتقلني، تكرميا هلم، وما زالت هذه العادة عند  اليهود عندالعادة 
  شعوب كثرية.

 
ُيَبشَُّر به العامل كله،  الذىحلب العظيم سُيكتب ىف اإلجنيل أن هذا ا ملسيحيضيف ا :13ع

ألوهية  ظهرتعليما لكل أوالده عن أمهية تقدمي احلب اخلالص له كشكر وجتاوب مع حمبته؛ وهذا ُي
  علم أن اإلجنيل سينتشر ىف العامل كله، وسُتكتب فيه هذه احلادثة. الذى ملسيحا

ٌتعلَن أمام كل البشرية ىف يوم الدينونة، وتظل معلنة إىل س لمسيحتقدمها ل الىتثق أن حمبتك    
. فليكن هذا مشجعا على تقدمي العبادة املستمرة هللا، وصنع الرمحة مع كل حمتاج مهما األبد

  كلفك هذا من جهد ومال.
   
  ):16- 14) خيانة يھوذا (ع 4(

. رؤساء الكهنةحينئذ ذهب واحد من االثىن عشر، الذى يدعى يهوذا اإلسخريوطى، إىل  - 14
ومن  - 16. وقال: "ماذا تريدون أن تعطوىن، وأنا أسلمه إليكم؟" فجعلوا له ثالثني من الفضة - 15

  .ذلك الوقت، كان يطلب فرصة ليسلمه
 

  ).3لعله جممع السنهدرمي اجملتمع ىف بيت رئيس الكهنة (ع ":"رؤساء الكهنة
اما)، وهو مثن خبس ال وجه جر 360أى ثالثني شاقل فضة (تساوى  ":"ثالثني من الفضة

  ملقارنته مبا قدمته مرمي ىف الطيب املسكوب على رأس املسيح. وكان هذا املبلغ هو مثن بيع العبد!!
 ملسيحُينفق منـه على احتياجات ا الذىان يهـوذا اإلسخريوطى حامـال لصندوق املال ك

ن سارقا للصندوق، أى كان ه، وكان بعض احملبني يضعون تقدماهتم فيه، ولكنه لألسف كاتالميذو
خابت آماله ىف  عندماشاهدها. و الىتوكل التعاليم واملعجزات  ملسيححمبا للمال، ومل جتذبه حمبة ا

ملكا أرضيا، وميلك هو معه وحيقق أطماعه املادية، باع أغلى شخصية أمامه، وهى  ملسيحأن يصري ا
وحماولتهم التخلص منه،  ليهودرؤساء ا صار عبدا له، وانتهز فرصة شر الذى، ليقتىن املال ملسيحا

فذهب إليهم معلنا استعداده أن يسلمه هلم مقابل مقدار من املال، ففرحوا جدا، إذ يستطيعون هبذا 
ثالثني من القبض عليه حبيلة، وال حيدث شغب ىف الشعب. فعرضوا عليه مثنا ضئيال جدا، وهو 

  ره.فقبله ألنه حمب للمال، فهو أغلى شىء ىف نظ الفضة،
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وتسكب الطيب عليه، أما التلميذ فيتذمر، بل يتطاول ويبيعه بثمن  ملسيحعجيب أن املرأة حتب ا  
. فاحتمل من أجله، ملسيحا يسوع، فقد فعلوا هكذا بسيدك إنسانعبد!! فال تنزعج إذا خانك 

  وهو يسندك ويعوضك، وَصلِّ ألجل اخلائن لعله يتوب.
  
  ):25-17) تقديم الفصح (ع 5(

 أول أيام الفطري، تقدم التالميذ إىل يسوع قائلني له: "أين تريد أن نعد لك لتأكل وىف - 17
فقال: "اذهبوا إىل املدينة، إىل فالن وقولوا له، املعلم يقول إن وقىت قريب، عندك  - 18 الفصح؟"

وملا كان  - 20. ففعل التالميذ كما أمرهم يسوع، وأعدوا الفصح - 19 ".أصنع الفصح مع تالميذى
وفيما هم يأكلون قال: "احلق أقول لكم، إن واحدا منكم  - 21. ساء، اتكأ مع االثىن عشرامل

فأجاب  - 23 فحزنوا جدا، وابتدأ كل واحد منهم يقول له: "هل أنا هو يا رب؟" - 22 ".يسلمىن
إن ابن اإلنسان ماض كما هو مكتوب  - 24. وقال: "الذى يغمس يده معى ىف الصَّْحفَِة هو يسلمىن

 ".ولكن، ويـل لذلك الرجـل الذى به ُيَسلَُّم ابن اإلنسان، كان خريا لذلك الرجل لو مل يولدعنه. 
  ".فأجاب يهوذا مسلمه وقال: "هل أنا هو يا سيدى؟" قال له: "أنت قلت - 25
  

حسب الترمجة اليونانية "بروتو" أى قبل، وهى نفس "أول أيام الفطري": "أول"  :19-17ع
أنه كان قبله. ومعىن هذا  ملسيحتكلم يوحنا املعمدان عن ا عندما، )15: 1و الكلمة املذكورة ىف (ي

يسمى "عيد الفصح" أو "عيد الفطري"،  الذىى بيوم، وليهودعمل الفصح قبل الفصح ا ملسيحأن ا
). وىف نفس وقـت 11و 8: 12حبسب الشـريعة (خر  ريـفطألنه يؤكل مع الفصـح 

صلب، ألنه هو الفصح احلقيقى املرموز إليه باخلروف ُي ملسيحفصحهم، كان ا ليهودتقـدمي ا
  .ليهوديقدمه ا الذىاملذبوح 

اقترب عيد الفصح، وكان كل يهودى يعمل الفصح داخل بيته مع أسرته. ولكن، واضح من 
  خيتاره ليعمل الفصح فيه، أنه مل يكن له بيت خاص. الذىعن املكان  لمسيحل تالميذسؤال ال

، ليس فقط املرتبطة جسديا، ولكن املرتبطة روحيا. يدا لألسرةمفهوما جد ملسيحوقدم ا
فاجتمع االثنا عشر ومعهم املسيح، رب األسرة، أو رأس اجلسد الذى هو الكنيسة. فقد أرسلهم 

أهل البيت  أعدإىل شخص معّين، يقول التقليد إنه مرقس الرسول، حيث عمل الفصح ىف بيته، ف
ليهودية، وهو رمز للمسيح املصلوب الذى سيقدم نفسه عن مع التالميذ حبسب الشريعة اح الفص

  العامل كله ىف اليوم التاىل، أى اجلمعة العظيمة. 
  أى اقترب من وقت آالمه وصلبه الذى سيتم بعد يوم. ":وقىت قريب"
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اخلروف املذبوح واألعشاب املرة، واألطباق وكؤوس اخلمر... إخل مما يلزم  ":أعدوا الفصح"
  يعة.الفصح حسب الشر

 
، وهو ميعاد أكل الفصح حسب مساًءمن الساعة الثالثة إىل اخلامسة  ملساء":"ا :21-20ع

  ).6: 12الشريعة (خر 
فيما كان املسيح يأكل الفصح مع تالميذه، وبينهم يهوذا اإلسخريوطى اخلائن الذى سيسلمه 

أن أحدهم  لليهود، كان يسوع حيمل قلب األب حنوه، مهتما خبالصه، وبرفق قال لتالميذه
  سيسلمه لليهود، ومل يذكر امسه لعل قلبه ينخسه ويتوب.
  وقد حدثت يوم اخلميس جمموعة أحداث، وهى:

  إعداد الفصح.  )1(
  .)24: 22(لو  خالف بني التالميذ حول من هو األعظم فيهم  )2(
  أكل الفصح.  )3(
  غسل أرجل التالميذ أثناء أكل الفصح.  )4(
  يذه سيسلمه.إعالن املسيح أن أحد تالم  )5(
  العشاء الرباىن وتأسيس سر األفخارستيا.  )6(
  املسيح خيرب تالميذه أهنم سيتركوه وبطرس سينكره.  )7(
  ).17 – 14خطاب املسيح الوداعى وصالته املذكوران ىف (يو   )8(
  الترمن واخلروج من املدينة.  )9(
  .ىف َجثَْسْيَمانِىاملسيح صالة   )10(
  القبض على املسيح.  )11(

ب. فال هتمل حمبته الرقيقة، فتخسر وإن اهللا يرسل لك تنبيهات ورسائل كثرية برفق، لعلك تت   
  حياتك بعيدا عنه مثل يهوذا.

 
تأثر التالميذ خبرب أن أحدهم سيخونه، وحىت ال يتركهم املسيح يتشككون ىف  :23-22ع

. وكانت العالمة أن ميد أنفسهم، أعطى عالمة ملن سيسلمه، وحىت ينّبه يهوذا مرة ثانية لعله يتوب
الىت يأكل فيها املسيح ويأكل منها. ولكن، لألسف، مل ينتبه يهوذا وأكل  الصَّْحفَِةاخلائن يده ىف 

  من الطبق. ومن حزن التالميذ، مل ينتبهوا هلذه العالمة، فلم يكلموا يهوذا.
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ى املائدة، وكان من عادة اليهود أن رئيس املتكأ يقدم اللقمة للشخص العظيم اجلالس عل
فهكذا كانت العالمة إكراما وحمبة ليهوذا مقدمة من املسيح، لعلها ختجله وتنخس قلبه فيتوب عن 

  شره، فقد مد يهوذا يده ىف طبق املسيح، فمد املسيح يده وأعطاه اللقمة.
  وواضح أن اللقمة من طعام الفصح، وبعدها خرج يهوذا ومل يأكل من العشاء الرباىن.

 
سيح يهوذا للمرة الثالثة، معلنا الويل هلذا اخلائن، فعذابه األبدى سيكون نّبه امل :24ع

حىت ال يصنع هذه اخليانة العظيمة. وقد أوضح املسيح أنه ينبغى أن ، مل يولدشديدا، بل يا ليته 
)، حىت يطمئن 9: 41د أحبائه الذى خيونه (مز ـطة أحسـبوابإرادته  وتـيَسلّم لليهود ومي

البشرية كلها، ولكنه هنا فقط ينّبه يهوذا ويعطيه فرصة  خالصهم والصل هذا خله أنه يفعتالميذ
  للتوبة ومراجعة نفسه.

 
 الذى("هل أنا هو : ملسيحجتاسر يهوذا (ليس عن توبة بل عن رياء) وسـأل ا :25ع
وهو تعبري يهودى معناه  "."أنت قلت ، كتنبيه رابـع له:ملسيحفـرد عليه ايا سيدى؟"  يسلمك)

. ومل ينتبه يهوذا، ألن حمبـة املـال كانت قد أعمت عينيه، وكذا مل ينتبه ويفهم افقـةاملو
  ، لدهشتهم أن يكون أحدهم هو مسلّمه، والنغماسهم ىف احلزن على ما سيتم ملعلمهم.تالميذال

أسرع اليوم للتوبة واالعتراف ما دام لك فرصة، قبل أن يأتى يوم تفقد فيه إحساسك بالتوبة    
  كانت التحذيرات اإلهلية لك. مهما

  
  ):30-26) سر الشكر (ع 6(

وفيما هم يأكلون، أخذ يسوع اخلبز، وبارك وكَسََّر، وأعطى التالميذ، وقال: "خـذوا،  - 26
. وأخـذ الكأس، وشكر، وأعطاهم قائال: "اشربوا منها كلكم -27 ".كلوا، هـذا هـو جسـدى

. الذى يسـفك من أجـل كثريين ملغفـرة اخلطاياألن هـذا هـو دمى الذى للعهد اجلديد،  - 28
وأقول لكم، إىن من اآلن ال أشرب من نتاج الكرمة هذا، إىل ذلك اليوم، حينما أشربه معكم  - 29

  .مث سبحوا وخرجوا إىل جبل الزيتون - 30 ".جديدا ىف ملكوت أىب
ى ه، أسس سر الشكر، أتالميذمن أكل الفصح مع  ملسيحبعد أن انتهى ا :28-26ع

أعطاهم جسده ودمه األقدسني، فأخذ خبزا وباركه وحّوله إىل جسده، وأعطاهم ليأكلوا، معلنا أن 
فيها إىل دمه، معلنا أنه سُيسفَك  الىت، حّول اخلمر أيضاهذا هو جسده احلقيقى. وكذلك الكأس 

  من أجل البشرية كلها على الصليب.



  الِعْشُرونَ وَ السَّاِدُس  احُ حَ صْ األَ 

)261 (  

لنتحد به على مر األزمنة، فال نرى وهكذا أعطى كنيسته أعظم األسرار، وهو سر التناول، 
كما رآه أهـل زمانه، بل نلمسه ويدخـل فينا، ويتحـد بنا فيحيـا فينا وحنن فيه،  ملسيحفقط ا

مع بعضنا البعض بتناول كل واحد من جسده ودمه، فنصري كلنا أعضاء ىف جسده  أيضاونتحد 
  .لكنيسةهو ا الذى

األفخارستيا  سر مباشرة، أسس الفصح أكل من انتهائهم بعد أى ":يأكلون هم فيما"
  (الشكر)، ألن الفصح رمز له.

تقدم على املذبح خبزا خمتمرا  لكنيسةوهو خبز خمتمر، ألننا قبل الفصح بيوم. ولذا فا ":اخلبز"
يشـري إليها اخلمـري، ومـات عـلى الصليب،  الىتمحـل خطايانا  ملسيحوليس فطـريا، ألن ا
  فمحا عنا كل عقاب.

كلها، ولذا ففى طقس القداس، يقسم الكاهن جسد  العهد اجلديدميثلون كنيسة  ":يذالتالم"
جزءا ميثلون االثىن عشر تلميذا حول اجلزء األوسط املسمى اجلزء السيدى، أى  12إىل  ملسيحا

  .لكنيسةرأس ا ملسيحوسط شعبه، أو ا ملسيحاألسباديكون، أى ا
، وبدون سفك دم ال حتصل مغفرة لعهد القدمياترمز إليه دماء احليوانات ىف  الذى ":دمى"
  ).22: 9(عب 
كان الدم يستخدم قدميا لتثبيت العهود بسفك دم احليوانات، كما حدث مع  اجلديد": العهد"

  ).19- 9: 15إبراهيم (تك 
للعامل كله، وكل من يؤمن به ويتناول من هذا الدم، ينال  ملسيحإعالن أن فداء ا ":كثريين"

  ه.من خطايا الصاخل
  تأكيد أن سر الشكر يغفر اخلطايا، مشتركا هبذا مع سر التوبة واالعتراف. ":مغفرة اخلطايا"

 
ه ولكل املؤمنني به، وهو أنه لن يعمل سر الشكر تالميذحقيقة جديدة ل ملسيحيعلن ا :29ع

ثانية على األرض، أى لن حيّول نتاج الكرمة، وهو اخلمر، إىل دمه، حىت يشربه مع أوالده ىف 
ى، ولكن بشكل جديد يناسب وجودهم ىف الروح، أى ميتد حبنا واحتادنا ومنونا ىف األبدمللكوت ا

ى، ليس بتناول خبز ومخر يتحوالن إىل جسده ودمه، ولكن نتحد به األبد لكوتبامل ملسيحمعرفة ا
  ىف السماء. الروحيةبطريقة روحية تناسب حالتنا 

  ى.بداأل لكوتيوم اجتماعى معكم ىف امل ":"اليوم
ىف هناية أكلهم  116و 115معتادين أن يسبحوا باملزمورين  ليهودكان ا ":سبحوا" :30ع

  ).17- 14حديثا طويال، مث صلى صالته الشفاعية (يو  ملسيحالفصح. وبعد تسبيحهم، حدثهم ا
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قدموا صلوات وتسابيح تليق بسر الشكر، كما حيدث ىف القداس اإلهلى أثناء توزيع األسرار 
، حيث اعتاد أن يقضى معهم فترات ورشليماجملاور ألإىل جبل الزيتون خرج معهم املقدسة، و

  خلوة هادئة، وذلك ليودعهم الوداع األخري قبل أن ميوت.
بعظات وتوصيات لك، بل يعطيك القوة لتنفيذها، وهى جسده ودمه اللذان  ملسيحمل يكتف ا   

  ري أصعب الوصايا سهلة بقوته.تتناوهلما ويتحدان بك، فيعمال فيك لتنفيذ كالمه، فتص
فاحرص على التناول مبداومة من األسرار املقدسة، ألهنا أكرب قوة ىف العامل حتفظك من حروب 

  إبليس وتنميك ىف معرفة اهللا كل يوم.
 

  ):35-31(ع  لمسيحيشّكون فى ا تالميذ) ال7(
ب أىن أضرب الراعى، حينئذ قال هلم يسوع: "كلكم تشكّون ىفَّ ىف هذه الليلة، ألنه مكتو - 31

فأجاب بطرس وقال له:  - 33 ".ولكن بعد قيامى، أسبقكم إىل اجلليل -32. فتتبدد خراف الرعية
قال له يسوع: "احلق أقول لك، إنك ىف هذه الليلة،  - 34 "."وإن شك فيك اجلميع، فأنا ال أشك أبدا
ت أن أموت معك، ال قال له بطرس: "ولو اضطرر -35 ".قبل أن يصيح ديك، تنكرىن ثالث مرات
  .أنكرك." هكذا قال أيضا مجيع التالميذ

 
كان املسيح سائرا مع تالميذه إىل جبل الزيتون، أخربهم حبقيقة ُمّرة، وهى  مافي :31ع

شكهم فيه أنه هو املسيح املخلّص، إذ كانوا ما زالوا يفكرون فيه كملك أرضى، فعندما يروه 
نبوات العهد القدمي، أن يضرب الشيطان الراعى بالقبض عليه شكون فيه. وهذا إمتام ليُيقَبض عليه، 

  ).7: 13وصلبه، فتتبدد رعيته (زك 
 فقيده ولكن، إذ ضرب الشيطان املسيح بصلبه، حّول املسيح هذه الضربة على الشيطان

  بصليبه، ومجع كل أوالده ليخلّصهم ويفديهم.
  هو املسيح.": الراعى"
  هم تالميذ املسيح.": الرعية"

  
هم خالصاملقّربني إليه فيه، فهو سيتمم  ملسيحا تالميذرغم احلقيقة املُّرة، وهى شك  :32ع

على الصليب، وميوت، ويقوم من األموات، ويظهر هلم ىف اجلليل حيث تعّود أن يسري معهم ىف 
احلقول من مدينة إىل أخرى. فهو يشجعهم مرة أخرى بأنه سيقوم، ولكنهم لألسف مل يستوعبوا 
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: 28بعد قيامته للمجدلية (ص  عند ظهوره هلم ىف اجلليل ظهرأنه سي ملسيحكرر اكالمه؛ و
7،10.(  

ك، ويشجعك بكالمه وعطاياه. فاثبت أثناء الضيقة، واثقا إمياناهللا احلنون حيبك رغم ضعف    
  ىف حياتك واضحا. ظهرأنه سيسندك وي

 
ه فيه مهما كانت وثبات ملسيحه باإمياناندفع بطرس بعاطفة بشرية، يعلن  :34-33ع

أنه، لضعفه، لن حيتمل مواجهة املوقف  ملسيحفأوضح له ا اجلميع.الظروف، وحىت لو شك فيه 
سينكره، ليس ىف هذه الليلة، قبل أن يصيح ديك، الصعب، وهو القبض عليه لقتله. وحينئذ، أى 

  تأكيدا لضعفه البشرى.ثالث مرات، فقط مرة واحدة، بل 
خطأه ىف االندفاع والكربياء  ظهر، ولكن، ىف نفس الوقت، ُيلمسيححمبته ل ظهرفكالم بطرس ُي

  ه.إميانبشعوره أنه أفضل من غريه ىف ثبات 
 
ومل جييبهم أيضا مجيع التالميذ. ولو إىل املوت، وكذلك  ملسيحأكد بطرس متسكه با :35ع

الكل  ، حىت يتبّينوا بأنفسهم مدى ضعفهم، إذ ساعة الضيقة، عند القبض عليه، هربملسيحا
  ).56وتركوه (ع

ك، فصعب عليك أن إميانفتسندك وقت الضيقة حىت تتمسك ب لروح القدساطلب معونة ا   
  تواجه الضيقة وحدك.

  
  ):46- 36) الصالة فى َجْثَسْيَمانِى (ع 8(

حينئذ، جاء معهم يسوع إىل ضيعة يقال هلا َجثَْسْيَمانِى، فقال للتالميذ: "اجلسوا ههنا،  - 36
فقال  -38. مث أخذ معه بطرس وابىن َزبَِْدى، وابتدأ حيزن ويكتئب - 37 ".لّى هناكحىت أمضى وأَص

مث تقدم قليال، َوَخرَّ على  -39 ".هلم: "نفسى حزينة جدا حىت املوت، اُمكثوا ههنا واسهروا معى
ريـد أنا، وجهه، وكان يَصلّى قائال: "يا أبتـاه، إن أمكن، فَلَْتْعُبْر عىن هذه الكأس. ولكن، ليس كما أ

مث جاء إىل التالميذ، فوجدهم نياما، فقال لبطرس: "أهكذا ما قدرمت أن  - 40 ".بل كما تريد أنت
اسهروا وَصلّوا لئال تدخلوا ىف جتربة. أما الروح فنشيط، وأما  - 41 تسهروا معى ساعة واحدة؟

ن َتْعُبَر عىن هذه الكأس فمضى أيضا ثانية، وَصلّى قائال: "يا أبتاه، إن مل ميكن أ -42 ".اجلسد فضعيف
. مث جـاء فوجـدهم أيضـا نياما، إذ كانت أعينهم ثقيلة - 43 ".إال أن أشـرهبا، فلتكن مشيئتك

مث جاء إىل تالميذه، وقال  - 45. فتركهم، ومضى أيضا وَصلّى ثالثة، قائال ذلك الكالم بعينه - 44
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. ن اإلنسان يسلم إىل أيـدى اخلطـاةهلم: "نامـوا اآلن واسـترحيوا، هوذا الساعة قد اقتربت، واب
  ".قوموا ننطلق، هوذا الذى يسلمىن قد اقترب - 46

، ملسيححقل أو مكان فيه زراعات، ويبدو أن صاحبها كان يعرف ا ":"ضيعة :38-36ع
  ه.تالميذفاعتاد أن يذهب هناك مع 

  غالبا عند مدخل البستان.": "ههنا
ذا قد تركهم. والثالثة، أى بطرس ويعقوب ، ألن يهوتالميذيقصد الثمانية ": هتالميذ"

  ويوحنا، سيدخلون معه ىف البستان.
شـدة احلـزن ميكن أن تؤدى إىل املوت، فهو يعّبر عن صعوبـة األحـزان : "حىت املوت"

  يشعر هبا. الىت
ه إىل جبل الزيتون ىف بستان، يبدو أنه قد تعّود أن خيتلى معهم فيه، تالميذمع  ملسيحوصل ا
ه تالميذ، وترك أورشليمتان َجثَْسْيَمانِى، ومعناه "معصرة الزيت"، وهو قريب من ويسمى بس

ليختلوا أو يصلّوا، وتقدم معه الثالثة املقربون، بطرس ويعقوب ويوحنا ابىن َزبَِْدى، ليصلّوا على 
فسى فقال هلم: "نانفراد، فقد كان هلؤالء الثالثة قامة روحية، فيستطيع أن يكشف هلم ما ىف نفسه، 

  حزينة جدا حىت املوت."
وهذا احلزن كان ألنه، البار ، سـيحمل خطايا العامل كله، فكيف يتفق الرب مع اخلطيـة؟! 

ين سـريفضونه، ويصلبونه، الذ ودـليهكم هو مؤلـم للنفس والروح، باإلضـافة حلـزنه على ا
  هم.خالصوهو يطلب 

  الصالة بسهر ويقظة.ه الثالثة أن يصلّوا، بل يستمروا ىف تالميذوطلب من 
مل يكن  لروح القدس، وإن كانوا مل يفهموا بالضبط كل أبعاد هذا احلزن، ألن اتالميذتأثر ال

  املقدَّم هلم. الصقد حلّ عليهم بعد ليفهموا اخل
، أن يصلّوا معه تالميذ، إذ احتاج نفسيا ألصدقائه املقّربني، وهم الملسيحهذا يؤكد ناسوت ا

  على وجه اخلصوص يكونون أقرب إليه ىف عمق البستان. تالميذ ىف البستان، والثالثة
  
ه حىت ال تالميذالثالثة وتقدَّم وحده ليصلّى، وقد ابتعد عن  تالميذبعد ذلك، ترك ال :39ع

يزعجهم إذا رأوا شدة حزنه. وكان يشعر بصعوبة كأس اآلالم، ليس فقط اجلسدية ىف الصلب 
حبمله خطايا العامل وهو  الروحيةركه اجلميع، واألكثر منها يت عندماواملوت، بل باألحرى النفسية 

مدى طاعته وخضوعه  ظهريتأمل جسديا ونفسيا، ولكى ُي الذىالبار القّدوس. وهذا تأكيد لناسوته 
  فيه، فيتحدث مع اآلب قائال لتكن ال إرادتى بل إرادتك. الذىإلرادة الالهوت 
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الة واملطانيات، أى السجود والتذلل أمـام وهنـا، يعلمنـا طقس الصـ"َخرَّ على وجهه": 
  اهللا ىف الضيقات، ليسندنا بنعمته.

  إعالن عن أمهية الشعور بأبوة اهللا ىف الصالة، حىت تسندنا ىف ضيقاتنا. "أبتاه":
  سيقابلها. الىتاآلالم ": الكأس"

بصالة من حقك أن تصرخ حنو اهللا ىف كل ضيقاتك، وتطلب ما حتتاجه، ولكن تلحقها سريعا    
"لتكن مشيئتك"، فُتسلّم حياتك له، وتتركه، وهو اآلب احلنون، خيتار لك ما يناسبك، 

  ويسندك ىف ضيقاتك.
 
  أى الثالثة، بطرس ويعقوب ويوحنا.": التالميذ" :41-40ع

  فترة قصرية، وليس بالتحديد ساعة زمنية.: "ساعة واحدة"
من التعب واحلزن، فأيقظهم نياما  فوجدهم ه الثالثة،تالميذبعد أن صلّى وحده، عاد إىل 

لبطرس: "أهكذا ما قدرمت أن تسهروا معى ساعة ليصلّوا بعد أن عاتبهم برفق لنومهم، موجها كالمه 
  واحدة؟"

، حىت ال يسقطنا إبليس ىف جتارب وخطايا. وأكّد الروحيةوأعلن أمهية الصالة مع اليقظة 
كن أن يسند اجلسد الضعيف املائل للكسل أن الروح، إذا كان نشيطا ويهتم بالصالة، مي أيضا

والراحة. فهو، برفق، يشجعهم أن أرواحهم ميكن أن تكون نشيطة، فتسند جسدهم الضعيف من 
  التعب واحلزن.

أكمل صـلواتك وقراءاتك ليال مهما كنت مرهقا، فاهللا يفـرح مبحبتك مهمـا كان    
  تركيزك فيها ضعيفا.

 
ه فوجدهم نياما تالميذ بنفس الكالم، ورجع إىل ليصلّى وحده ملسيحعاد ا :44-42ع

مرة ثانية. وهذا يؤكد أهنم ىف ساعة الضيقة مل يستطيعوا الوقوف معه؛ وكم زاد هذا من أحزانه. 
  ولكنه مل يِكلّ، بل ذهب للمرة الثالثة يصلّى بنفس املعىن.

أو حىت قاوموك،  ثابر ىف صلواتك وعالقتك باهللا، ومتسك مببادئك مهما ختلى عنك من حولك   
  يعلمك أمهية اللجاجة ىف الصالة، خاصة ىف وقت الضيقات. ملسيحفا

  

عاد إليهم، عاتبهم باستنكار للمرة الثالثة، ليس فقط الثالثة، بل كل  عندما :46-45ع
فبدأوا ينتبهون؛ حينئذ قال هلم أن ساعة القبض عليه وبداية "ناموا اآلن واسترحيوا." ، قائال: تالميذال
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قد  ليهودسيسلمه ل الذىله ىف آالم الصلب قد أتت، وناداهم لالستيقاظ بسرعة، ألن يهوذا دخو
  اقترب مع جند اهليكل للقبض عليه.

وليسوا من الرومان، فهم شعبة من احلراس  ليهود: أن جند اهليكل هؤالء كانوا من ايالحظ
شريعة بدخول اجلند الرومان عينهم الكهنة للمحافظة على نظام اهليكل، إذ مل يكن مسموحا ىف ال

  للهيكل حىت ال يتنجس.
  

  ):56- 47(ع  لمسيح) القبض على ا9(

وفيما هو يتكلم، إذا يهوذا، أحد االثىن عشر، قد جاء ومعه مجع كثري بسيوف َوِعِصىٍّ من  - 47
والذى أسلمه، أعطاهم عالمة قائال: "الذى أقّبله هو هو،  -48. عند رؤساء الكهنة وشيوخ الشعب

فقال له يسوع:  - 50. فللوقت، تقدم إىل يسوع وقال: "السالم يا سيدى." وقّبله - 49 ".ِسكوهأم
وإذا واحد من  - 51. "يا صاحب، ملاذا جئت؟" حينئذ، تقدموا وألقوا األيادى على يسوع وأمَسكوه
فقال له يسوع:  - 52. الذين مع يسوع، مد يده واستل سيفه، وضرب عبد رئيس الكهنة، فقطع أذنه

أتظن أىن ال أستطيع  - 53. "رد سيفك إىل مكانه. ألن كل الذين يأخذون السيف، بالسيف يهِلكون
فكيف تكمل الكتب إنه  -54 اآلن أن أطلب إىل أىب، فيقدم ىل أكثر من اثىن عشر جيشا من املالئكة.

ف ىف تلك الساعة، قال يسوع للجموع: "كأنه على لص خرجتم بسيو -55 هكذا ينبغى أن يكون؟"
وأما هذا كله فقد  -56. وعصى لتأخذوىن. كل يوم كنت أجلس معكم أعلم ىف اهليكل، ومل متسكوىن

  .كان، لكى تكمل كتب األنبياء." حينئذ، تركه التالميذ كلهم وهربوا
 
  إظهارا خليانته، إذ هو من املقّربني، فكيف خيون سيده؟! ":"أحد االثىن عشر :49-47ع
وجند الرومان املكلفني حبراسة اهليكل من اخلارج، وجند  يهودليشمل جند اهليكل ا مجع":"

  .ملسيحين يقاومون االذرئيس الكهنة، وبعض التابعني للكهنة 
  ه وحمبوه ذلك.تالميذ، لئال يقاوم ملسيححضر عدد كبري لضمان القبض على ا كثري":"

  بعض أعضاء جملس السنهدرمي. ":"شيوخ الشعب
  .ملسيحاحملبة وهو القبلة برياء، ليتمم خيانته بالقبض على ا استخدم يهوذا تعبري ":"قّبله

ه، أقبل تلميذه يهوذا اإلسخريوطى ومعه عدد كبري من اجلنود تالميذيوقظ  ملسيحفيما كان ا
وقّبله، وكانت هذه هى العالمة املتفق عليها، أى  لمسيحوأعطى السالم لبسيوف َوِعِصىٍّ، مسلحني 
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معروف عند اجلموع، ولكن حىت ال خيطئ رجال  ملسيحللتأكيد، فا القبض على من يقّبله، وذلك
  رؤساء الكهنة وشيوخ الشعب ويقبضوا على آخر يشبهه.

لعله "يا صاحب، ملاذا جئت؟" يهوذا ونبهه، فقد يتوب، سائال إياه:  ملسيحعاتب ا :50ع
شره، وأمر اجلمع )، ولكنه لألسف استمر ىف ليهودوتسليمه ل ملسيحخيجل مما يصنعه (وهو خيانة ا

  .ملسيحين معه فقبضوا على االذ
ال تتهاون بفرص التوبة املتوالية الىت يسمح هبا اهللا لك، حىت ال يكون لك مصري يهوذا ىف    

  النهاية.
 
)، ومل يذكره مىت خوفا عليه من 11-10: 18هو بطرس (يو  "واحد": :52-51ع
، ومل يعد هناك خوف بعد أورشليمبعد خراب ، أما يوحنا فذكره ألنه كتب إجنيله ليهودا اضطهاد

  .ليهودانكسار قوة ا
بطرس صياد مسك، وليس له خربة ىف استخدام السيف، فلم يستطع أن يصيب  ":قطع أذنه"

  إال أذن هذا العبد فقطعها.
  أى ِغْمِدِه (جرابه). ":مكانه"

نه كان مع رأى معلمه وحبيبه ُيقبض عليه، فاندفع وأخذ سيفا، أل عندمارب بطرس اضط
عبد رئيس ). وىف حماولة للدفاع عن املسيح، قطع أذن 38: 22سيفان كما ذُكر ىف (لو  تالميذال

أمره أن يعيد سيفه إىل ِغْمِدِه، وأعلن أن من  ملسيح)، لكن ا10: 18املسمى َملُْخَس (يو  الكهنة
  حييا بالعنف سيقاسى من العنف.

ه حنو من يعاديهم، فقد جاء تالميذوكل  أن ينزع الشر من قلب بطرس ملسيحوقد أراد ا
ليثَّبت احملبة ىف قلوب أوالده حىت حنو األعداء، وليؤكد أن احملبة أقوى من العنف. وقد استطاع 
مبوته، املزمع أن يتم، أن يدوس املوت، وخيلّص أوالده من خطاياهم، ويقّيد إبليس مث يقوم منتصرا، 

  معلنا نصرة احلب وقوته.
  
  مبعىن: هل تشك ىف قدرتى بعد أن رأيت معجزاتى الكثرية؟": أتظن" :54-53ع
  أى بدال من االثىن عشر تلميذا الضعفاء. ":اثىن عشر جيشا من املالئكة"

إىل قوته العظيمة، فجند السماء كلهم حتت طاعته، أى  تالميذبطرس وكل ال ملسيحنبه ا
أكثر من اثىن عشر  ستطيع أن يطلبين كل مالك فيهم له قوة أكثر من مجيع البشر، يالذاملالئكة 
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ويقصد عددا وفريا جدا. ولكنه، بإرادته، يسلّم نفسه وميوت ليخلّص أوالده، كما  منهم، جيشا
  ).7: 53، مثل (إش العهد القدميكتبت النبوات عنه ىف 

للقبض عليه،  سيوف وعصىاجلمع على خروجهم بالليل ومعهم  أيضا ملسيحعاتب ا :55ع
وسط اجلموع، وذلك  ىف اهليكللص هارب، مع أنه كان معهم كل يوم يعظ  كأهنم يقبضون على

خداعهم وضعفهم، فقد أتوا للقبض عليه بعيدا عن اجلموع حىت ال يقاومهم أحد؛ ولعله هبذا  ظهرلُي
  . أيضاالعتاب أراد أن يعطيهم فرصة للتوبة 

  أى أيام كثرية، كان يعلّم فيها جهارا ىف اهليكل. ":كل يوم"
  أى أعلّم ىف هدوء، وال أصنع شغبا مما يفعله اجملرمون. ":أجلس"
أى جهارا بوضوح أمام الكل، فال حيتاج األمر أن تأتوا ليال كأىن هارب  ":أعلم ىف اهليكل"

  من العدالة.
يعتربىن معلما  الذىألنه ليس لديكم أية هتم علىَّ، وخلوفكم من الشعب  ":مل متسكوىن"
  عظيما.
 
قبضوا عليه، خاف  عندمان ما يفعلونه هو إمتام لنبوات األنبياء، وأ ملسيحأكد ا :56ع

حىت ال ُيقَبض عليهم، فقد ضاع ملجأهم وقوهتم، إذ كانوا يظنون أنه  التالميذ كلهم وهربوا،
سبب له أملا نفسيا،  لمسيح). وطبعا، تْركهم ل5و 3: 63(إش  ليهودحيميهم من بطش الرومان وا
تركوه حىت ولو إىل املوت. لكن، مبحبته، التمس هلم العذر، إذ ساحمهم لتراجعهم عن وعودهم أال ي

  على ضعفهم بعد قيامته.
ال تنزعج إذا تركك األحباء ساعة الضيقة، فاهللا لن يتركك. وال تغضب منهم، بل التمس هلم    

  العذر، وهو الضعف البشرى.
  
  ):68- 57) المحاكمة الدينية (ع 10(

. مضوا به إىل قيافا رئيس الكهنة، حيث اجتمع الكتبة والشيوخوالذين أمسكوا يسوع،  - 57
وأما بطرس، فتبعه من بعيد إىل دار رئيس الكهنة، فدخل إىل داخل وجلس بني اخلدام لينظر  - 58

وكان رؤساء الكهنة والشيوخ واجملمع كله يطلبون شهادة زور على يسوع لكى  - 59. النهاية
 اء شهود زور كثريون، مل جيدوا. ولكن، أخريا تقدم شاهدا زور،فلم جيدوا. ومع أنه ج -60 يقتلوه،

فقام رئيس الكهنة  - 62 ".وقاال: "هذا قال إىن أقدر أن أنقض هيكل اهللا، وىف ثالثة أيام أبنيه - 61
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وأما يسوع فكان ساكتا. فأجاب  - 63 وقال له: "أما جتيب بشىء، ماذا يشهد به هذان عليك؟"
قال له  - 64 تحلفك باهللا احلى أن تقول لنا، هل أنت املسيح ابن اهللا؟"رئيس الكهنة وقال له: "أس

يسوع: "أنت قلت. وأيضا أقول لكم، من اآلن تبصرون ابن اإلنسان جالسا عن ميني القوة، وآتيا على 
فمزق رئيس الكهنة حينئذ ثيابه، قائال: "قد جّدف. ما حاجتنا بعد إىل شهود،  - 65 ".سحاب السماء
حينئذ بصقوا  -67 ".ماذا ترون؟" فأجابوا وقالوا: "إنه مستوجب املوت - 66. جتديفه ها قد مسعتم

  قائلني: "تنبأ لنا أيها املسيح، من ضربك؟" - 68 ىف وجهه ولكموه، وآخرون لطموه،
 

متهيدا  قيافا رئيس الكهنة، حيث اجتمع الكتبة والشيوخمت اقتياد يسوع إىل دار  :57ع
  ).66حملاكمته (اُنظر تفسري ع

  
قبض  الذىوهروهبم، فإن حمبة بطرس قد دفعته ألن يتبع اجلمع  تالميذرغم ضعف ال :58ع
  رئيس الكهنة، ليعلم ماذا يصنعون مبعلمه. ، ويدخل وجيلس ىف الساحة اخلارجية لبيتملسيحعلى ا

استطاع أن يدخل داخل البيت، إذ كانت له عالقة برئيس  الذىوكذلك تبعه يوحنا تلميذه 
  )، ولكنهما، رغم حمبتهما، مل يستطيعا أن يدافعا عنه لضعفهما البشرى.15: 18(يو الكهنة 

 
أن جيدوا خطأ واحدا فيه، رغم حماوالهتم  ملسيحطوال حياة ا ليهودعجز ا :61-59ع

الكثرية الصطياده بكلمة. وىف هذه احملاكمة، كانوا مصرين أن جيدوا فيه أى خطأ، ولو بشهادة 
كذهبم أمام احلاضرين، فلم  ظهرليلفقوا له التهم الباطلة، ولكنهم مل يتفقوا، وزور. فجمعوا كثريين 

  يستطيعوا االستناد على كل الشهادات الزور.
شـهادة زور، وهى قولـه أنه يستطيع  ملسيحمث قـام ىف النهاية رجـالن، يشهدان على ا

ه: "انقضوا هذا تالميذل لهدم هيكل سليمان مث يبنيه ىف ثالثة أيام. وهذا مل حيدث، بل إنه قا
يقصـد هيكل جسـده، أى أهنم  يحـملس). وكان ا19: 2اهليكل، وىف ثالثة أيام أقيمه" (يو 

يصلبونه، ويقـوم ىف اليوم الثالث. ومل يستطيعا إثبات شـهادهتما، فصـار اجملمع كله ىف حرية، 
  .ملسيحوعجز عن اهتام ا
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ده وليس عن اهليكل، بدليل كالمهم مع أنه قاله عن جس ملسيحوقد فهم الكهنة كالم ا
قالوا: "تذكرنا أن ذلك املضل قال وهو حي، إىن بعد ثالثة أيام  عندما، ملسيحبيالطس بعد موت ا

  ).63: 27أقوم" (ص 
  ألن عدد اثنني هو أقل عدد العتماد الشهادة حبسب الشريعة. ":"شاهدا زور

، فسأله ملاذا ال جييب على ملسيحااحتار رئيس الكهنة، إذ مل جيد أية هتمة على  :62ع
  ته أى خطأ يدينه عليه.إجابقدمها الشاهدان، لعله جيد ىف  الىتالشهادة 
 

  أى القسم باهللا كما تنص الشريعة لتأكيد الكالم. ":استحلفك" :63ع
صامتا، ومل يرد على كل االهتامات الباطلة، ألنه يعرف كراهيتهم ومقاومتهم له،  ملسيحكان ا

  يريدون أن يعرفوا احلق.وأهنم ال 
ولألسف،  املسيح ابن اهللا؟هل هو املسيا املنتظر، أى رئيس الكهنة أله ـوىف حرية وضيق، س

مل يكن يقصد أن يفهم، ألن النبوات الىت يعرفها ىف الكتب املقدسة تؤكد أنه هو، ولكنه كان يريد 
  ى.أن ميسك أى خطأ عليه، مثل االدعاء أنه املسيح وهو جمرد رجل عاد

 

أى املوافقة. وقد أجاب هبذا لُينهى حريهتم،  "،أنت قلت"رد عليه املسيح قائال:  :64ع
  ويعطيهم فرصة ودليال ليصلبوه ويقتلوه، فهو يسلّم نفسه بإرادته ألجل خالصنا.

العظمة اإلهلية، أى ىف كمال القوة واجملد  عن مينيبل أعلن بوضوح الهوته قائال أنه سيجلس 
ليدين العامل حسبما ذكرت النبوات (مز  على سحاب السماء جمده حىت جميئه الثاىن اإلهلى، ويظل ىف

  ).30: 24)، وكما أعلن بنفسه ىف حديثه عن الدينونة (ص 1: 110
  أى بعد ساعات، سيتمم الفداء على الصليب، ويرتفع إىل جمده ىف السماء. "من اآلن":

عف كإنسان، سيتحّول بعد ساعات إىل أى الذى ترونه ىفَّ من صورة الض ":ابن اإلنسان"
جمده السماوى، وهو الذى سيدينكم. فإن كنتم حتاكمونىن اآلن، فأنا سـأحاكمكم حكما أبديا 

  ىف اليوم األخري.
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تعبريا عن ضيقه هلذا  فمزق ثيابهأخريا وجد رئيس الكهنة سببا للحكم عليه باملوت،  :65ع
كهنوت اليهودى، ليبدأ الكهنوت املسيحى باملسيح التجديف. وكان هذا التمزيق معناه هناية ال

  رئيس الكهنة الذى قّدم نفسه ذبيحة على الصليب، خملّصا لكل املؤمنني به.
وهذا ُيظهر مدى شر رئيس الكهنة، الذى مل يفحص هل هو املسيح ابن اهللا أم ال، بل اعترب 

  حكم املوت على املسيح.، وهيَّج اجملمع إلصدار عليه كالمه جتديفا، واختذها فرصة للحكم
طلب رئيس الكهنة من اجملمع أن حيكموا على املسيح، فأصدروا حكمهم عليه  :66ع

باملوت باعتباره جمدفا، والشريعة تقضى برجم اجملدف، ولكنهم مل يرمجوه خوفا من الشعب، بل 
به، ألن طلبوا تأييد السلطة املدنية حلكم املوت، ونالوا ذلك عن طريق بيالطس الذى أمر بصل

  .اجملرمنيالرومان حيكمون بالصلب على 
  :ست مرات ملسيحمتت حماكمة اوجدير بالذكر أنه قد 

  ).24- 19: 18ىف بيت َحنَّانَ محا قََيافَا ورئيس الكهنة السابق  (يو : األوىل
)، وكانت ىف بيت قََيافَا رئيس الكهنة احلاىل، حيث اجتمع الكهنة 57املذكورة ىف (ع: الثانية

تبة وشـيوخ الشعب، ليحاكموه وميسكوا أخطاء عليه حبسب ناموسـهم، فتكون هلم حجة والك
  ىف قتله.

)، أمام جممع السنهدرمي، ألنه 2- 1: 27ىف صباح يوم اجلمعة (ص  الثالثةوحوكم احملاكمة 
  ).28: 18ال يصح حبسب الشريعة إصدار احلكم ليال، فاعتمدوا حكم قََيافَا ىف صباح اجلمعة (يو 

: 15؛ مر 24-2: 27ص ( اثنتني أمام بيالطس، أخرى ثالث مراتمتت حماكمته مدنيا مث 
  .)12- 6: 23لو ( ، وواحدة أمام هريودس)1-15

  
 ولكموه،عليه  رؤساء الكهنةوتعذيبه، فبصق جنود  ملسيحبدأ االستهزاء با :68-67ع

نه يّدعى النبوة وهو رجل أى أ ".لطموه، قائلني: "تنبـأ لنا أيها املسيح من ضربك مثوغطوا وجهه 
  ضعيف ال يستطيع الدفاع عن نفسه.

كل العذاب اجلسدى والنفسى ىف صمت من أجل حمبته لنا. فتذكّر أن خطاياك  ملسيحاحتمل ا  †
سـببت لفاديـك كل هذه اإلهانات، حىت ترفضها ىف خـزى وخجل، فتتوب،  الىتهى 

  ويغفر لك اهللا.
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  ):75- 69) إنكار بطرس (ع 11(

ما بطرس، فكان جالسا خارجا ىف الدار. فجاءت إليه جارية، قائلة: "وأنت كنت مع أ - 69
مث، إذ خرج إىل  - 71 فأنكر قدام اجلميع، قائال: "لست أدرى ما تقولني!" - 70 ".يسوع اجلليلى

فأنكر أيضا بِقََسمٍ:  - 72 ".الدهليز، رأته أخرى، فقالت للذين هناك: "وهذا كان مع يسوع الناصرى
وبعد قليـل، جـاء القيام وقالوا لبطرس: "حقا أنت أيضـا منهم،  - 73 ".لست أعرف الرجل"إىن 

. فابتدأ حينئذ يلعن وحيلف: "إىن ال أعرف الرجل." وللوقت صاح الديك - 74 ".فإن لغتك تظهرك
فتذكر بطرس كالم يسوع الذى قال له، إنك قبل أن يصيح الديك تنكرىن ثالث مرات؛ فخرج  - 75

  وبكى بكاء مرا. إىل خارج
 
، رأته جارية س الكهنةئيرفيما كان بطرس جالسا ىف الساحة اخلارجية لبيت  :70-69ع

كان يعلّم ويصنع  عندما، وقد رأته معه وسط اجلموع ملسيحا تالميذفقالت للجالسني أنه من 
ا "لست أدرى م قائال:، ملسيحمعجزات. أما بطرس فأنكر ذلك، معلنا أنه ال يعلم شيئا عن ا

: 14وذلك ليحمى نفسه من بطشهم والقبض عليه. وقد صاح الديك هنا ألول مرة (مر  "،تقولني!
استمرت حواىل  الىتىف بيت قيافا، و ملسيح)، وكان ذلك حنو منتصف الليل، ىف بداية حماكمة ا68

 .اإلنكار األولثالث ساعات، وهذا هو 
  
ى ممر خارج البيت، فرأته وقام من مكانه، ووقف ىف دهليز، أ بطرسخاف  :72-71ع

أما بطرس جارية أخرى، لعلها مسعت كالم اجلارية األوىل، وقالت للواقفني أنه من تابعى يسوع. 
وقد بدأت املرارة داخل قلبه بعد مساعه . الثاىناإلنكار  ، بل أخذ يقسم أنه ال يعرفه، وهذا هوفأنكر

  فسه إلنكاره املسيح.ه من نقصياح الديك، فهو يتمزق بني خوفه من اليهود وضي
مث جاءت جمموعة من الرجال الواقفني ىف الساحة اخلارجية، ورأوه يتكلم مع  :73ع

اجلارية، فشهدوا أنه من تالميذ املسيح، والدليل لغته الىت ينطقها، فهى مثل أهل اجلليل، فطريقة 
  النطق ختتلف من منطقة إىل أخرى.

ه من تالميذ يسوع، أى حاصروه نوأعلنوا أوُيفهم من باقى األناجيل أن كثريين عرفوه 
  باالهتامات، أما هو فرد عليهم باإلنكار.
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وحيلف مؤكدا أنه ال يعرفه، بل لعن املسيح لتأكيد إنكاره، حىت  نكريبطرس  خذأ :74ع
  ينجى نفسه من أيديهم.

. وهنا، صاح الديك صياحه الثاىن، وكان ذلك ىف اهلزيع لثالث مرةوهبذا، أنكر املسيح 
  الثاىن، أى حواىل الساعة الثالثة صباحا.

إن اخلوف ُيفقد اإلنسان اتزانه، فيسقط بسهولة ىف خطايا كثرية... متّسك باهللا واطلب    
  معونته، فتهرب من اخلوف وكل اخلطايا التابعة له.

تنبيه املسيح له، أنه سينكره، فأفاق لنفسه، وخرج  تذكر بطرسعندما صاح الديك،  :75ع
ئيس الكهنة، وقد شعر خبيانته للمسيح حبيبه ومعلمه، وقدم توبة من القلب ىف دموع من دار ر

  كثرية.
فرغم أن املسيح مل يكن قد قام من األموات وأظهر قوته، ولكن احلب حرك بطرس، فندم 

  ألنه جحد حمبة سيده.
ته على وك، ومإن أخطأت، فاحلب هو احملرك األول حلياة التوبة. تذكر حمبة اهللا لك وعنايته ب   

الصليب عنك، وجسده املقسوم ودمه املسفوك الذى تناولته من املذبح، حىت تعود بالتوبة، وال 
تتمادى ىف خطاياك مهما كانت اإلغراءات والدوافع احمليطة بك، فليس شىء أغلى من احلب 

  ىف العامل كله.
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ابِعُ  األَْصَحاحُ    َوالِعْشُرونَ  السَّ
  ودفنه المسيح صلب

    
  

  ):2-1مة أمام السنھدريم (ع ك) المحا1(
مجيع رؤسـاء الكهنة وشـيوخ الشعب على يسوع حىت يقتلوه.  تشاوروملا كان الصباح،  -1

  إىل بيالطس البنطى الواىل. ودفعوهفأوثقوه ومضوا به  -2
  
، أصعـدوه إىل جممـع السنهدرمي (ص رئيس الكهنةىف دار قيافا  ملسيحبعد حماكمة ا :1ع

) ىف أحد أروقة اهليكل، وكان ذلك مع الفجـر، وحكموا مبوته، إذ أنه للحكم على 21- 20: 5
ى، البد أن يكـون هناك أكثر من جلسة، كذلك ال يصح احلكم ليهودأحـد باملوت ىف النظام ا

  على أحد باملوت إال ىف النهار.
، ملسيح، وهى احملاكمة الدينية األخرية. وقد قرروا فيها قتل المسيحهى احملاكمة الثالثة لوهذه 

  سيقدموهنا لبيالطس حىت يقتله، وكانوا قد أمجعوا على اآلتى: الىتورّتبوا الدعوة 
  أن يطلبوا من بيالطس املوافقة على قرارهم بقتله.  )1(
، وهبذا يكون عاصيا ضد قيصر، ليهودملك ا بادعائه أنه ملسيحإذا مل يوافق، يتهمون ا  )2(

ومهيجا للشعب ضد السلطة، ويّدعوا أنه مينع دفع اجلزية ليثريوا ضده السلطة املدنية، 
  فتوافق على قتله.

  اهتام يسوع بالتجديف، إذ أعلن أنه ابن اهللا.  )3(
  وكان رد بيالطس عليهم:

  .ملسيحمل يوافق على قرارهم بقتل ا  )1(
  م الثاىن، فوجده بريئا، ومل يوافق على قرارهم بقتله.فحص اهتامه  )2(
  مل يهتم بأمر التجديف، ألنه أمر خيص شريعتهم، وال يعاقب عليه القانون الروماىن.  )3(

، وأحرجوا ليهودمل يعد أمامهم سوى أن يؤكدوا االهتام الثاىن، وهو ادعاءه أنه ملك ا
ضـد قيصر، أن يوافق على كالمهم،  لمسيحلر، خلوفه من أن ُيعترب مؤيـدا اضط الذىبيالطس، 

  وأمر بصلبه.
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ية من ِقَبلِ السلطة الرومانية، وكان قاسيا، وسفك دماء ليهودكان بيالطس واليا على ا :2ع
كثريا لقيصر، ولكنه كان ضعيفا ىف متسكه  ليهودكثريين، وتوىل مدة عشر سنوات، وشكاه ا

  باحلق، ومهتما بأن حيتفظ مبركزه.
ل البحث عن اهتامات ملن تتضايق منهم حىت تثري اآلخرين ضدهم، مستخدما عقلك ال حتاو   

بطريقة شريرة، فإنك بذلك جتلب غضب اهللا عليك، ويضطرب قلبك، وختسر حمبة احمليطني بك 
  حىت لو أيدوك فيما تقول أو تفعل، ألهنم يشعرون بأفكارك العدوانية.

  

  ):10- 3) يھوذا يرد الفضة (ع 2(
أسلمه أنه قد دين، ندم ورّد الثالثني من الفضة إىل رؤساء  الذىملا رأى يهوذا حينئذ،  -3

." أبصرعلينا؟ أنت  ماذا: "فقالوات إذ سلمت دما بريئا." أأخط قد: "قائـال - 4الكهنة والشـيوخ، 
الفضة وقالوا:  الكهنةفأخذ رؤساء  -6فطرح الفضة ىف اهليكل وانصرف، مث مضى وخنق نفسه.  -5
واشتروا هبا حقل الفخارى مقربة للغرباء.  فتشاوروا، -7أن نلقيها ىف اخلزانة، ألهنا مثن دم."  حيل ال"
حينئذ، مت ما قيل بإرميا النىب القائل: وأخذوا  -9هذا اليوم.  إىلهلذا مسى ذلك احلقل حقل الدم  -8

قل الفخارى كما وأعطوها عن ح -10مثن املثمن الذى مثنوه من بىن إسرائيل.  الفضةالثالثني من 
  الرب. أمرىن

  
  بقتله. ليهودحكم ا "قد دين": :4-3ع
  .ملسيحال يهمنا كالمك، فقد حصلنا على ما نريده، وهو القبض على ا ":علينا؟ ماذا"

  أنت املسئول عن ذنبك، فتصرف كما تريد بعيدا عنا، فلن نساعدك ىف شىء. "أنت أبصر":
باملوت، خنسه ضمريه وشعر بفظاعة خيانته،  سيحملحكموا على ا ليهودعلم يهوذا أن ا عندما

بل صارت الفضة ثقال يوجع قلبه وُيذكّره خبطيته، ذهب ىف الصباح إىل اهليكل، فوجد أهنم قد 
إىل بيالطس، ولكن قليال من الكهنة ما زالوا موجودين، فألقى هلم الفضة ليتخلص  ملسيحذهبوا با

أنه خائن إذ أسلمه إليهم. ولكن لألسف، كان برىء، و ملسيحمما ينخس ضمريه، واعترف أن ا
  باهللا ورجاء ىف احلياة معه، وليس جمرد ندم. إميانندما بدون رجاء، فهو ليس توبة، ألن التوبة هى 

أما الكهنة والشيوخ، فحاولوا التنصل من خطيتهم برفض الفضة، وقالوا ليهوذا أن يتحمل 
  ذنبه، فهم غري مسئولني.

نفسه  انـنسخيـدع به اإل الذىقتله بعد قليـل؟! إنه اخلداع  كيف هـذا وهم سيتممون
  حىت ال يتوب.
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ملا رفض الكهنة أخذ الفضة منه، ألقاها أمامهم ليتخلص منها، ظنا منه أن هـذا  :5ع
خيلّصه من اإلحساس بالذنب، وترك اهليكل، بل واملدينـة كلها. لكن ضمريه اسـتمر ينخسه 

نفسه. واألرجح أنه علّق نفسه حببل ىف اجلبل، فاختنق مث ثقل  ويوخبه، فلم حيتمل، وذهب وشنق
على احلبل، فانفك من اجلبل وسقط، فانشق وخرجت أحشاؤه منه، كما ذكر بطرس الرسول ىف 

  ).18: 1سفر أعمال الرسل (
  

 ألهنا مثن دمىف اهليكل  الىت اخلزانةوضع الفضة ىف صناديق الكهنة  رؤساءمل يستطع  :6ع
توضع ىف اخلزانة مقدسة. ورغم علمهم بكل هذا مل يتوبوا،  الىتيعتربون أن العطايا ، وهم إنسان

  .ملسيحواستمروا ىف شرهم حىت صلبوا ا

  

  ليصلب. ملسيحأعضاء جملس السنهدرمي، بعد أن قدموا ا ":تشاوروا" :8-7ع
 حقل يسمى هبذا االسم، ولعله كان يؤخذ من ترابه لعمل الفخار فُسمى "حقل الفخارى":

  هكذا. وهو ال يصلح للزراعة، فكان مثنه زهيدا، وميكن فقط البناء عليه.
إذا ماتوا فيها، ويكونـون فقـراء ليس هلم مكان  ليمـأورشالغربـاء عن  ليهودا "للغرباء":

  ُيدفنون فيه.
  .ملسيحوهو ا إنسانألهنم اشتروه بثمن دم  "حقل الدم":

  وقت كتابة مىت البشري إجنيله. ":ليوما"
حقل الفخارى د الكهنة حال، وهو شراء شىء ما هبذه الفضة لعمل اخلري، فاشتروا وج

تأكيدا  ومسى ذلك احلقل حقل الدمالذين ليس هلم مكان ُيدفنون فيه،  مقربة للغرباءوخصصوه 
  لشناعة خطيتهم، ومل يستطع ختفّيهم وراء عمل اخلري أن ميحو خطيتهم.

  

، حقل الفخارى) عن 6، 2: 18به إرميا النىب (بَِشّرهم هذا متموا ما تنبأ  :10-9ع
  ) عن مثن هذا احلقل وهو ثالثني من الفضة.13: 11وزكريا النىب (

ليؤمن  العهد القدميعن البشرية كلها، قد تنبأ عنها  ملسيحوهكذا جند أن كل تفاصيل آالم ا
  ، ولكنهم لألسف قّسوا قلوهبم وصلبوه.ليهودا

، بل الروحيةوالعظات  لكتاب املقدسرفض توبيخ اآلخرين وكلمات ااُنظر، ال ُتقَسِّ قلبك وت   
  اعتربها رسائل من اهللا تنبهك وتعيدك إىل حمبته، فتتوب عن خطاياك.
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  ):14-11) المحاكمة أمام بيالطس (ع 3(
 أنتله يسوع: " فقالملك اليهود؟"  أأنتفسأله الواىل قائال: " الواىل،فوقف يسوع أمام  - 11

له  فقال -13ينما كان رؤساء الكهنة والشيوخ يشتكون عليه، مل جيب بشىء. وب - 12." تقول
تعجب الواىل  حىتفلم جيبه وال عن كلمة واحدة،  -14تسمع كم يشهدون عليك؟  أمابيالطس: "

  جدا. 
  

احملاكمة أمام السلطة الرومانية ممثَّلة ىف الواىل بيالطس، وهى  ملسيحبدأت حماكمة ا :11ع
أجاب باإلجياب، لعله يراجع نفسه فملك اليهود؟  أنتهل : بيالطسسأله د وق. لمسيحل الرابعة

، ليس ألنه متراجع عن إمتام الفداء، ولكن حىت يكون بيالطس ليهودوال يسقط ىف خطية تسليمه ل
  بال عذر، وينتبه أنه أمام ملك، فال يندفع ىف احلكم عليه بأى شر.

)، أن ملكوته 37- 36: 18ا ذكر يوحنا (ىف حديثه مع بيالطس، كم ملسيحوقد أوضح ا
حاولـوا به هتييـج بيالطس  الذى، ملسيحعلى ا ودـليهروحى وليس أرضيا، فخـاب ادعـاء ا

قال أنه مل جيـد فيه عـلة  عندماليحكم عليه. وإذ علم أنه يقصـد ُملٌْك روحى، حـكم برباءته 
  ).38: 18؛ يو 14، 4: 23(لو 

  

للواىل  ملسيحعلى ا اهتامات يقدموا أن ليهودا وشيوخ الكهنة رؤساء حاول :14-12ع
عن  يسوع). ومل يدافع 5: 23بيالطس، وهى خبصوص هتييجه للشعب كما يذكر لوقا البشري (

، الذىضعف بيالطس،  أيضاعلى لصق التهم الباطلة به، ويعلم  ليهودنفسه، ألنه يعرف إصرار ا
ليحكم هبا  ملسيحهم، وحياول اصطياد كلمة من اخوفا من ليهودرغم علمه برباءته، حياول إرضاء ا

  عليه.
تعجب الواىل لصمته، وسأله ملاذا ال يرد على ادعاءاهتم حىت يثبت براءته. أما هو، فظل 
صامتا. فزاد بذلك تعجب الواىل، ألن املتهمني ىف مثل هذه األحوال يدافعون عن أنفسهم حىت ال 

نا مبوته خالصجا أن يدافع عن نفسه، بل يريد أن يتمم مل يكن حمتا ملسيحُيحكم عليهم باملوت؛ فا
  على الصليب.

 عندما، وكان قد أرسله إىل هريودس ملسيحوهبذا، ظهرت مرة أخرى أمام بيالطس براءة ا
. وملا حاكمه األخري ومل ورشليمأن هريودس واىل اجلليل ىف زيارة أل أيضاعلم أنه جليلى، وعلم 

احملاكمة ، فرده إىل بيالطس ليحاكمه احملاكمة اخلامسةه هى )، وهذ15: 23جيد فيه علة (لو 
  واألخرية. السادسة
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أمام هريودس. ولكن،  ومرة، مرتني أمام بيالطس، ثالث مرات ملسيحوهبذا ظهرت براءة ا
  ).66: 26لضعفه، مل يستطع بيالطس أن يطلقه (راجع عدد احملاكمات الدينية واملدنية ص 

  أخطائك، فال تتمادى فيها، بل راجع نفسك لتتوب.إذا صمت اآلخرون أمام    
  

  ):26- 15) إطالق باراباس (ع 4(

وكان هلم  - 16ىف العيد أن يطلق للجمع أسريا واحدا من أرادوه.  معتاداوكان الواىل  - 15
تريدون أن أطلق  منففيما هم جمتمعون، قال هلم بيالطس: " - 17يسمى باراباس.  مشهورحينئذ أسري 

كان  وإذ -19ألنه علم أهنم أسلموه حسدا.  -18س أم يسوع الذى يدعى املسيح؟" بارابا لكم،
تأملت اليوم كثريا ىف حلم  ألىنوذلك البار،  إياكجالسا على كرسى الوالية، أرسلت إليه امرأته قائلة: "

اجلموع على أن يطلبوا باراباس، ويهلكوا  حرضواولكن رؤساء الكهنة والشيوخ  -20من أجله." 
." باراباس: "فقالوااالثنني تريدون أن أطلق لكم؟"  ِمَن َمْنفأجاب الواىل وقال هلم: " - 21ع. يسو
." ليصلبله اجلميع: " قالأفعـل بيسوع الذى يدعـى املسيح؟"  فماذا: "بيالطسقال هلم  - 22
فلما رأى  - 24." ليصلبيزدادون صراخا، قائلني: " فكانواشر عمل؟"  وأىفقال الواىل: " - 23
 اىنقائال: " اجلمع،يالطس أنه ال ينفع شيئا، بل باحلرى حيدث شغب، أخذ ماء وغسل يديه قّدام ب

علينا وعلى أوالدنا."  دمهوقالوا: " الشعبفأجاب مجيع  - 25برىء من دم هذا البار، أبصروا أنتم." 
  يسوع، فجلده وأسلمه ليصلب. وأماحينئذ، أطلق هلم باراباس.  - 26

  

برىء مسامل، ال جيد عليه علة تستحق  إنسانس نفسه أمام وجد بيالط :18-15ع
املوت. وألن بيالطس ضعيف الشخصية، مل يستطع أن يعلن براءته. ففكر ىف وسيلة ليخلّصه من 

أن  معتاداكان ، ألنه يبحث عن مركزه ورضا الشعب عنه. فليهوداملوت، ولكن دون أن يعادى ا
، فسأهلم هل ليهودمساحته وعطفه على ا ظهرـح، ليأحـد املسجونني ىف عيد الفص ليهودل يطلق

، أم جمـرما مسجونا يسمى باراباس كان مشهورا باإلجـرام ومعروفا عند وعـيسيطلق هلم 
والشيوخ حيسدونه، ألنه اجتذب اجلموع  رؤساء الكهنةالشعب؟ وكان يعلم أن يسوع برىء، و

  مبحبته وتعاليمه ومعجزاته.
إذ صنع خريا  ملسيح، ألنه ظن أن ارؤساء الكهنةوليس  يقصد عامة الشعب ":جمتمعون"

  معهم، يطلبون إطالقه.
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نبه اهللا بيالطس مرة أخرى، حىت ال خيطئ ىف حق املسيح وحيكم عليه باملوت، إذ  :19ع
أرسلت إليه امرأته تنذره أال حيكم بشىء ضار على املسيح، ألهنا رأت حلما ىف ليلة حماكمته يؤكد 

  تمل آالما دون ذنب.بر املسيح، وكم حي
نه شهادة برب املسيح من امرأة وثنية، ىف الوقت كمل يذكر الكتاب املقدس تفاصيل احللم، ول

  الذى حيكم عليه اليهود باملوت، ويهرب تالميذه وكل حمبيه.
أى ىف ليلة اليوم الىت ُتحَسب جزءا منه، وهذا معناه أن احللم إعالن إهلى، ألنه مل  ":"اليوم
  قد قدموا املسيح إىل بيالطس حني حلمت حلمها ليال. يكن اليهود

  

حبقد وحسد هّيج الكهنة وشيوخ اليهود كل الشعب اجملتمع أمام بيالطس، ليطلبوا  :20ع
إطالق باراباس املعروف بإجرامه وقتل يسوع، فحاولوا مدح باراباس والتماس العذر له ىف جرميته. 

  عوا الشعب بطلب إطالق باراباس.أما املسيح، فحاولوا إلصاق التهم به ليقن
  

بعد أن ترك بيالطس اليهود يفكرون، سأهلم عمن يريدون أن ُيطلَق هلم،  :22-21ع
، فقالوا: اصلبه؛ ولعل الرؤساء بيسوع يصنعماذا ، فقالوا مجيعا: باراباس. فسأهلم باراباس يسوع أم

  هم الذين بدأوا املطالبة بصلبه، وتبعتهم اجلموع.
لة قتل اجملرمني عند الرومان، والذى كان سيقع على باراباس، فطلب اليهود والصلب هو وسي

  أن يتم ىف املسيح.
  

سأهلم بيالطس مرة أخرى بضعف، ما هو الشر الذى صنعه، لعلهم يتراجعون عن  :23ع
ازداد صراخ اليهود مطالبني فقرارهم، كأن القرار هو للشعب وليس له! إنه منتهى التخاذل... 

  ح.بصلب املسي
رهم ـروا على شـم، فأصـون، أما هـة لعلهم يتوبـكذا يعطيهم اهللا أكثر من فرصـوه

  بقتل البار.
نفسه أنه يأتى ليدين العامل كله،  ملسيحمن ا األولأنه قد سـبق حتذيران هلما: ونالحظ هنا 

 كان على لسان يهوذا والتحذير الثاىن). 24: 26)، ويدينهم على شرهم بقتله (ص 22: 5(يو 
غسل بيالطس يديه أمامهم  عندما والتحذير الثالث ).4أعلن براءته (ع عندمااإلسخريوطى مسلمه 

  ).24كما سيأتى شرحه ىف (ع ملسيحمعلنا براءة ا
  إن اهللا ينبهك مرات كثرية لترجع عن خطاياك، فال تسد أذنيك وتتمادى ىف شرك.   
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ه عليه القيصر، ويكون سببا ىف ) يلومأورشليمأى هياج ىف املدينة ( "حيدث شغب": :24ع
  عزله لعدم التحكم وضبط املدينة.

عما حيـدث أمامه  انـنسعادة معروفة قدميـا للداللة على عدم مسئولية اإل "غسل يديه":
  ).6: 21(تث 

  أى أنتم املسئولون عن احلكم وقتله. "أبصروا أنتم":
شعب ليعلن براءته من أمـام كل ال ل يديهـوغسبار وبرىء،  ملسيحأن ا بيالطسأعلن 

. ولكن هـذا ال يعفيه أبـدا من مسئوليته عن قتلـه، ألنه كان ىف إمكانه أن يسوعجرمية قتـل 
. ولكن، لضعفه، خـاف من صراخهم، واهتم مبركـزه كوالٍ أكثر من ليهودحيميه وال يسلمه ل

  اهتمامه باحلق.
  

، حىت يشجعوا سيحملاجملتمعون مسئوليتهم عن قتـل ا ودـليهأعلن ا :26-25ع 
 انـإنسألن املشتـكى على  علينا وعلى أوالدنا." دمه: "قالواوعـلى أن يأمر بصلبـه،  بيالطس

ين اشتكوا الذبتهمة، إذا ظهـرت بعد ذلك براءته، يقـع عقاهبا على املشتكى، كما حـدث مع 
  على كل يهودى مل يؤمن به. ملسيح)؛ وما زالت جرمية صلب ا24: 6دانيال (دا 
  حىت يصلبوه. ليهودوتسليمه ل ملسيحجبلد ا بيالطسىف خضوع وضعف، أمر و

يضربون  قاسيا، إذ الروماىن اجللد أوال. وكان بالصلب، ُيجلد الرومان عليه حيكم من "جلده":
  بسيور جلدية ىف هنايتها قطع معدنية حادة، فتجرح بقسوة من جيلدونه.

وختاذلك عن إعالنه هو رفض هللا. فال تترك بريئا  متسك باحلق مهما كلفك، ألن احلق هو اهللا،   
  ُيظلم وىف يدك أن تدافع عنه، وال تبحث عن مصلحتك وتنسى مصلحة غريك املظلوم.

  

  ):31-27) االستھزاء بالمسيح وتعذيبه (ع 5(

فعّروه،  -28إىل دار الوالية، ومجعوا عليه كل الكتيبة.  يسوعفأخذ عسكر الواىل  - 27
ه، وقصبة ىف ميينه، ـوك ووضعوه على رأسـإكليال من ش رواـوضف -29مزيا. وه رداء قرـوألبس

وا عليه، ـوبصق - 30يا ملك اليهود."  المـالسلني: "ـبه، قائ ويستهزئونون قدامه، ـوكانوا جيث
وبعدما استهزأوا به، نزعوا عنه الرداء وألبسوه ثيابه،  -31وضربوه على رأسه.  القصبةوأخذوا 
  به للصلب. ومضوا
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 الكتيبةعساكر عليه واجتمع إىل دار الوالية، بعد أن جلدوه وألبسوه ثيابه، أدخلوه  :27ع
كانوا قد حذروا بيالطس من تابعى  ليهودعسكرى، ألنه يبدو أن ا 600الرومانية، وهى حواىل 

  ين قد يقومون بثورة وخيتطفوه، فلذا مجع عليه كل هذا العدد من العسكر.الذ يسوع
  

نية،فقد نزعوا ثيابه أوال عند جلده، ومل يشفقوا على جسده الدامى املمزق ثا عّروه :28ع
يبدو أنه كان ثوبا قدميا من ثياب امللوك املخزونة ىف دار الوالية. ، قرمزياثوبا ألبسوه  باجللدات، مث

 الذىاألرجواىن، أى األمحر الداكن، يرمز للدم والفداء  أيضاوهذا اللون القرمزى، ويسمى 
  البشرية. خالصألجل سيتممه 

  
ضفروا إكليال من ىف االستهزاء به، فبدال من وضع تاج من الذهب واجلواهر،  ناإمعا :29ع
وهو يشبه غطاء كامل للرأس (طاقية)، كم كان مؤملا!! وبدال من أن  رأسه،وغرسوه ىف  شوك

(عصا  بةقصميسك صوجلانا (وهو قضيب من الذهب أو العاج ميسكه امللوك ىف أيديهم)، وضعوا 
  ."ملك اليهود يا السالمقائلني: " مث سجدوا أمامه باستهزاء ىف ميينه، صغري من خشب البوص)

لقد محل البار خطايانا، واحتمل ما كان جيب أن حنتمله. فاخلاطئ يضرب نفسه جبلدات     
ل الكرامة متزقه، فيظن بإمتامها أنه ملك، ويلبس املالبس امللوكية ىف كربياء، وأكالي الىتالشهوة 

تنبت شوكا وحسكا، فال يغطى  الىتيفتخر هبا هى املاديات الفانية واألرض امللعونة  الىت
رأسـه إال القلق واألمل. وإذ قد فقد سلطانه على نفسه، يصري مثل قصبة (نبات ضعيف مثل 
البوص) حتركها الريح، أى ينساق مع تيار العامل الشرير. وإمعانا ىف خداع نفسه، يفرح 

  ُيقّدم له من املنتفعني منه. الذىمات النفاق واالحترام املزّيف بكل
  

وأخذوا القصبة وضربوه على  عليه،وبصقوا استمروا ىف االستهزاء به واحتقاره،  :30ع
  الدامى من األشواك. رأسه

: 26كان من خدام اهليكل ىف بيت قََيافَا (ص  فاألول، ملسيحيا الثالثوهذا هو االستهزاء 
  ).11: 23يذكره لنا لوقا البشري ( الذىبواسطة هريودس وعسكره  والثاىن)، 68، 67

  
بكل نوع، أعادوا إليه ثيابه وقادوه للصلب. وكان ذلك ىف  بعدما استهزأوا به :31ع

كانت ىف باكر اجلمعة. أما احملاكمات الثالث املدنية،  ليهودالساعة الثالثة، فاحملاكمة أمام جممع ا
  امتدت إىل الساعة الثالثة حني سلّمه بيالطس للجند حىت يصلبوه.فقد بدأت ىف باكر، و
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إن تعرضت الستهزاء أو احتقار فال تنزعج، ألن إهلك قد احتمل ألجلك كل إهانة، وهو البار    
برك ويكافئك ىف السماء، ومينحك  ظهرالقّدوس. فاحتمل ألجله، وثق أنه سيسندك، بل وُي

  الضيقات. السالم الداخلى على األرض ىف هذه
  

  ):38-32) صلب المسيح (ع 6(

إنسـانا قريوانيا امسه ِسمعان، فسّخروه ليحمل صليبه.  وجـدواوفيمـا هم خارجون،  - 32
أعطوه خال ممزوجا  -34يقال له جلجثة، وهو املسمى موضع اجلمجمة،  موضعوملا أتوا إىل  - 33

اقتسموا ثيابه مقترعني عليها، لكى يتم  وملا صلبوه، - 35ذاق، مل يرد أن يشرب.  وملامبرارة ليشرب. 
هناك.  حيرسونهمث جلسوا  -36قيـل بالنىب: اقتسـموا ثياىب بينهم، وعلى لباسـى ألقـوا قرعة.  ما

ُصلب معه لصان  حينئذ، - 38وجعلوا فوق رأسه علته مكتوبة: هذا هو يسوع ملك اليهود.  - 37
  واحد عن اليمني وواحد عن اليسار.

  

، وكان جسده أورشليمالصليب، وسار به من دار الوالية إىل خارج  يحملسمحل ا :32ع
منهكا مملوءا باجلروح والكدمات، فلم يستطع جسده الضعيف أن يواصل املسرية حتت ثقل 

  ، فقد أخذ جسدا حقيقيا أُرهق من كثرة اجللدات.ملسيحالصليب، وهذا يؤكد ناسوت ا
رجال يسمى ِسمعان، كان فالحا راجعا من  ين يقودونه، أمسكواالذوحىت ال يتعطل اجلند 

حىت يصلوا بسرعة إىل إمتام  ملسيححقله، وألزموه أن حيمل الصليب دون مقابل، ويسري خلف ا
صلبه. وكان هذا الرجل يهوديا من القريوان ىف مشال أفريقيا، أى ىف ليبيا احلالية، ويبدو أنه قد 

اجلند ذلك وجعلوه حيمل الصليب، ومل حيملوه ، فاستغل ملسيحت عليه عالمات اإلشفاق على اظهر
  هم ألنه عالمة العار.

، ملسيحين حيملون الصليب خلف االذ، أى املؤمنني العهد اجلديد لكنيسةإن ِسمعان يرمز 
  كعالمة حب له ىف ترك كل خطية واحتمال اآلالم ألجله.

  

عناها وهى كلمة عربانية م ،جلجثةيسمى  أورشليموصلوا إىل مكان خارج  :33ع
وهناك تقليد قدمي بأن آدم قد ُدفن هناك، لذا ُسمى املكان هبذا االسم. وها آدم الثاىن،  .اجلمجمة

  ، ُيصلب فيه ليفدى آدم وكل بنيه.ملسيحا
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 الىت، كما كانوا ُيخرجون بعض الذبائح ويذحبوهنا خارج احمللة أورشليموقد ُصلب خارج 
  ، وُرفض من اجلميع.محل كل العار واخلزى ملسيحيسكنون فيها؛ فا

ووصوله إىل اجللجثة أثناء الساعة الثالثة، أى من الساعة الثالثة إىل  ملسيحوقد مت خروج ا
  ).7-2: 20الساعة السادسة (راجع تفسري ص 

، وحتّمل من أجله كما حتّمل من يسوع املسيح كسيدإذا رفضك الناس، فتذكر ما فعلوه ب   
  أجلك.

  
حىت ُيخدَّر جزئيا  ممزوجا مبرارة خال ُيسقوا املقدَّم للصلب كانت عادة الرومان أن :34ع

يقّدمون اخلل املمزوج مبرارة كعمل  ليهودمن يشربه، فيتحّمل اآلالم بسهولة أكثر. وكان بعض ا
  .لمسيحين قّدموا هذا اخلل لالذهم  ليهودرمحة للمحكوم عليه باإلعدام، فقد يكون بعض ا

أى ُمخّدر حىت حيمل كل أتعاب  لم يرد أن يشربفايانا، خط مرارةمحل  الذى، ملسيحأما ا
خطايانا، فهو: "جمروح ألجل معاصينا، مسحوق ألجل آثامنا، تأديب سالمنا عليه، وحبربه شفينا" 

  ).7: 53(إش 
)، وليس هناك اختالف مع 23: 15ممزوجة مبر" ( مخراويذكر مرقس البشري أهنم: "أعطوه 

ر الرومان كانوا يستخدمون نوعا رخيصا وحامضا من اخلمر، ، ألن عسكخلذكر أنه  الذىمىت 
  زجه باملر، ىف ختدير من يشربه.م عندفطعمه يشبه اخلل، ويعطى نفس تأثري اخلمر، 
 الىتقبل تعليقه على الصليب، غري املرة الثانية  لمسيحيالحظ أن تقدمي اخلمر املمزوج مبرارة ل

  ).28: 19قال: "أنا عطشان" (يو  دماعن)، و48قّدموا فيها خال له وهو معلّق (ع
  

ين قاموا بصلبه إىل الذ، وقد قسمها اجلند لكنيسةامللتصقة جبسده ترمز ل ملسيحثياب ا :35ع
ه خالصه املقدم ألربعة أركان العامل. وقد أخذها اجلند األمميون، فالصأربعة أقسام بينهم، رمزا خل

  ه.واألمم ولكل من يؤمن ب ليهودمقدم للعامل كله؛ ل
الواحدة  لكنيسةأما لباسه، فكان منسوجا كقطعة واحدة، وقد اقترعوا عليه، فهو يرمز ل
  املنسوجة من فوق، أى من السماء، ويريدها أن حتيا ىف حمبة واحدة دون انشقاق.

)، أن ثيابه يقتسموهنا ويقترعون عليها. وقد كان 18: 22وقد تنبأ داود النىب عنه (مز 
ن ُيصلب، فبعد أن ُيعّروه، يسّمرونه ىف يديه ورجليه، ويتركونه معلقا حىت الصلب تعذيبا شديدا مل

  ميوت وهو يعاىن من النزيف واآلالم الصعبة.
يعىن العـار واخلـزى عند الرومان، الذين كانـوا حيكمـون العامل  اـأيضوكان الصلب 

  ىف ذلك الوقت.



  َمتَّى يلُ جِ نْ إِ 

)284 ( 

ات فيما هم ـل املاديـصير، واهنماكهم ىف حتـوة البشـام الثياب يظهر مدى قسـواقتس
ا، أما حنن، فننشغل باقتسام ثيابه أو االقتراع ـل خالصنـون اآلخرين. فاملسيح ميوت ألجـيعذب

  عليها.
ب ـون الصليـا، ويسمرونه، مث يرفعـوب على الصليب أفقيـون املصلـوا يضعـوكان

صـلوب مرتفعة عن ضعونه ىف حفـرة قد مت جتهيزها لذلك، ويثّبتونه حبيث تكون رجـلّى املوي
  سم. 40- 30األرض حنو 

على الصليـب ىف هناية السـاعة الثالثة، لذلك يذكـر مرقس البشري  ملسيحوقد مت تسمري ا
) فيذكـر 15، 14: 19)، أما يوحنـا البشـري (25: 15أهنم صلبـوه ىف السـاعة الثالثة (

دسـة، أى قبل انتهاء الساعة على يد بيالطس كانت حنو السـاعة السا ملسيحأن هناية حماكمة ا
على  ملسيحإىل اجللجثة وتسمري ا أورشليممت خالهلا اخلروج من  الىتالثالثة بقليل، وهى الفترة 

الصليب، حىت أنه ىف الساعة السادسة كان قد مت تعليقه على الصليب، وتثبيت الصليب ىف األرض، 
  ).45ها (عظلمة على األرض كلوحينئذ صارت ال

  

، مع أنه احلارس للعامل كله، ولكنه اتضع وخضع يسوعند الرومان حلراسة جلس اجل :36ع
ليفدينا. وهبذا يكون احلراس شهودا على صلبه وموته، ليكون ذلك دليال على قوة قيامته بعد 

، ليهودسلّمه يهوذا وحاكمه ا الذى ملسيحآخر شبيه له، فهو ا إنساناملوت، وكذلك مل ُيصلب 
  املؤمنني به. صخالوُصلب ومات من أجل 

  

وهو ليس ما أراده الكهنة وشيوخ  ،ملك اليهودكتب الرومان فوق الصليب أنه  :37ع
  يفدى شعبه. الذى الشعب، ولكن كان هذا بسماح إهلى، ألنه هو ملك امللوك

هو ادعاؤه  ملسيحوكانت العادة كتابة علة الصلب أو سببه، وكان املقصود أن سبب صلب ا
  مقاومة للقيصر. ، وهذاليهودأنه ملك ا

هو ادعاؤه أنه ملك  ملسيحيالحظ أن اإلجنيليني األربعة قد أمجعوا على أن سبب صلب ا
، وقد أوردوه كاآلتى، مع مراعـاة أن النقل من اللغـات املختلفة قد يصحبه بعض الفروق ليهودا

 ىف التعبري:



  الِعْشُرونَ وَ السَّابُِع  احُ حَ صْ األَ 

)285 (  

 37: 27" (ملك اليهودهذا هو يسوع "  :مـــــــتى(.  
 26: 15" (ليهودملك ا"  :مرقس.(  
 38: 23" (ملك اليهودهذا هو "  :لوقــــــــا.(  
 19: 19(..." ملك اليهود"يسوع الناصرى :يوحنـــا.(  

) البشريين، أضافا أن ما كتب كان بثالث لغات، هى 20: 19ويالحظ أن لوقا ويوحنا (
  .العربانية واليونانية والالتينية

  
واحد عن اليمني وواحد  لصانُصلب معه  األشرار، فقدليكون بني  ملسيحلقد تنازل ا :38ع

  ).43- 40: 23هما. وقد آمن به اللص اليمني، فقبله ىف فردوسه (لو خالصليطلب  عن اليسار
 ملسيح، فيجدوا راحتهم، كما اتضع المسيحاتضع بني الضعفاء واحملتقَرين لتشجعهم وجتذهبم ل   

  وُصلب بني األشرار.
  

  ):44-39داء (ع ) محاولة تعطيل الف7(
ناقض اهليكل وبانيه  ياقائلني: " - 40عليه وهم يهّزون رؤوسهم،  جيدفونوكان اجملتازون  - 39
وكذلك رؤساء الكهنة  -41خلِّص نفسك، إن كنت ابن اهللا فانزل عن الصليب."  أيام،ىف ثالثة 
يقدر أن  فماآخرين، وأما نفسه  خلّص" - 42وهم يستهزئون مع الكتبة والشيوخ، قالوا:  أيضا،

اتكل على اهللا،  قد -43خيلصها، إن كان هو ملك إسرائيل، فلينزل اآلن عن الصليب فنؤمن به. 
ان اللذان صلبا ـا كان اللصـأيض وبذلك -44فلينقذه اآلن إن أراده، ألنـه قـال أنا ابـن اهللا." 

  معه يعّيرانه.
  
 الربية حنو شخص كان الشيطان ىف حالة من الشك الدائم وعدم اليقين :40-39ع
خشى أن يكون هو (املسيا) املنتظر املعلق على الصليب، حاول إيقاف عملية  عندما. ويسوع

ين يـمرون عليه يستهزئون به، ويستفزونه الذبأن جعـل  ملسيحالفداء، وبالتاىل عملية تقييده من ا
وبنائه ىف ثالثة حىت ينزل عن الصليب، وكانـوا يذكّرونه بكالمه عن قدرته على هـدم اهليكل 

ابن اهللا كما يقول، فلينزل عن  أيضاأيـام، أى إن كان قادرا عـلى ذلك كما ادعى، وإن كان 
حـني يصلبونه  الذىالصليب، مع أنه مل يقل هذا عن هيكل سـليمان، بل عن هيكل جسـده 

ه أنه وميـوت، سيقيم نفسه ىف اليـوم الثالث. وكانت هـذه هى الشهادة الزور عليه، وهى قول
  ، وهذا مل حيدث.ليهودسـينقض هيكل ا
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 الكهنة رؤساءين مروا ىف هذا املكان، وكذا الذ ليهودوقد اشترك ىف هذا االستهزاء ا
، حىت ينزل لمسيح). فكانت االستفزازات كثرية ل36: 23عساكر الرومان (لو  أيضا)، و41(ع

  عن الصليب وال يكمل عملية الفداء.
  

ىف االستهزاء به، بأنه إذا كان  هنة أيضا مع الكتبة والشيوخالك رؤساءاشترك  :42-41ع
قد صنع معجزات وشفى مرضى وأقام من األموات، فليخلّص نفسه اآلن، أى يؤكدون عجزه 
ويستفزونه لريد على افتراءاهتم، ناسبني معجزاته السابقة إىل السحر والعالقة برئيس الشياطني، 

ألن تفكريهم ىف املُلك  ملك إسرائيل،هزئني بادعائه أنه بدليل عجزه اآلن عن ختليص نفسه، مست
  أرضى مرتبط بالقوة والعظمة املادية، وليس مساويا.

  

، فقالوا له: إن كنت أنت ابن اهللا، واتكلت عليه ملسيحاستمروا ىف استهزاءاهتم با :43ع
سيا املنتظر، كما ادعيت، فلماذا مل خيلّصك اهللا من العذاب واملوت، فصلْبك يؤكد أنك لست امل

  .)8، 7: 22وهذا االستهزاء تنبأ عنه داود بالتفصيل ىف (مز 
  

(حبسب  هنا استهزاء وتعيري آخر يأتى إليه من أحد اللصني، وهو اللص اليسار :44ع
  . )39: 23(لو  "ياناإص نفسك وفخلِّ ،نت املسيحأن كنت : إالتقليد الكنسى)، إذ قال له

اللص انه، باعتبار أن تعيري أحدمها يدل على كالمها، مع أن وقد كُتب أن اللصني كانا يعّير
 لكتاب املقدس، وا)41، 40: 23 (يذكر لوقا البشري كمامل يشترك ىف هذا التعيري الشرير،  اليمني

  يذكر أن أحد اللصني آمن به.
ريمز باللص اليمني، باعتبار أن اليمني ميثل الربكة والقوة، أما اليسار ف لكنيسةلذلك لقّبته ا

  للبعد عن اهللا.
 ترد على األشرار إذا استفزوك، حىت ال ختطئ مثلهم، بل اهرب حبياتك من الغضب، فتكون ال   

  وتتمم أهدافك. ملسيحباحلقيقة قويا مثل ا
  
  ):50-45) موت المسيح (ع 8(

عة. ـاعة التاسـة على كل األرض، إىل السـكانت ظلم ة،ـالسادساعة ـن السـوم - 45
ى؟" نَِتقَْبا َشَم... إيلى، لَإيلىال: "ـوت عظيم، قائـيسوع بص صرخعة، ـاعة التاسـسوحنو ال - 46
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ينادى إيليا."  إنهوم من الواقفني هناك، ملا مسعوا قالوا: "ـفق - 47اذا تركتىن؟ ـمل إهلى،: إهلى... أى
قاه. على قصبة وس وجعلهاال، ـألها خـوم ةًَجْنِفْسإِذ ـد منهم، وأخـوللوقت، ركض واح - 48
فصرخ يسوع أيضا بصوت  -50" صه؟خيلّلنرى هل يأتى إيليا  اترك،وأما الباقون فقالوا: " - 49

  عظيم، وأسلم الروح.
  

أعلنت الطبيعة حدادها واستنكارها ملا يصنعه البشر مع إهلهم املصلوب، بأن صارت  :45ع
تاسعة حبسب التوقيت ىف منتصف النهار والشمس ىف قوهتا من السادسة إىل ال ظلمة على كل األرض

  ا.ظهرى، وهى من الثانية عشرة حىت الثالثة ليهودا
لريفعها عنا، وكذا  ملسيحعاش فيها العامل، وقد ُصلب ا الىتوهذه الظلمة ترمز لظلمة اخلطية 

إعالنا حلزن الطبيعة من أجل صلب وموت خالقها، وتنبيها لألشرار حىت يتوبوا كما تاب وآمن 
  اللص اليمني.

  

  أى قرب هناية الساعة السادسة. التاسعة": الساعةحنو " :46ع
كلمة عربانية معناهـا: إهلى، وبالسـريانية: أَلُوِى أو إِلُوِى، كما ذكر مرقس البشري  ":إيلى"

)15 :34.(  
تعبري يهـودى معـروف وحمفـوظ، إذ أنه اآلية األوىل من ": اذا تركتىن؟ـمل إهلى،إهلى... "

  ، ففيه تنبأ داود عن:ملسيحإىل نبوات واضحة عن آالم وصلب ا يشري الذى) 22(املزمور 
  ).8-6) احتقار واستهزاء الشعب (ع 1(
  ).15) عطشه قبل موته (ع 2(
  ).16) ثقب يديه ورجليه (ع 3(
  ).18) اقتسام ثيابه وإلقاء قرعة عليها (ع 4(

تعلموا ماذا ارجعوا إىل ما كتب داود عىن، ل ليهود، كأنه يقول لملسيحهلذا استخدمه ا
  تصنعون أنتم ىب.

  وال ُيقصد طبعا أن اهللا تركه، ألنه هو اإلله املتأنس، واالبن واآلب جوهر واحد.
، ألنه الروحيةيعانيها، سواء اآلالم اجلسدية أو اآلالم  الىتتعلن شدة اآلالم  ملسيحومناداة ا

  شناعتها. ظهرفُييتنافر مع اخلطية،  الذىحيمل خطايا العامل كله، وهو اهللا القّدوس 
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ألن لفظة إيلى تشبه ، ينادى إيليا إنهالواقفون وسامعني له، يظنون  ليهودكان ا :49-47ع
هل يأتى إيليا إيليا، كما أهنم يعتقدون أن إيليا سيأتى مرة ثانية. فاستهزأوا به قائلني: اُنظروا، 

  وهذا استفهام استنكارى، أى لن يأتى إيليا. خيلصه؟
) ليؤكد ناسوته، فاملصلوب يشعر 28: 19ه وقال: أنا عطشان (يو عطش ملسيحوأعلن ا

بالعطش الشديد، فتقدم واحد وقدم له خال ليشرب منه، ووضعه ىف إسفنجة ووضعها على قصبة 
والزوفا نبات كانت غصونه تستعمل لرش  ).29: 19من نبات الزوفا كما يذكر يوحنا البشري (

  املياه املقدسة حسب الطقوس اليهودية.
  

تعبريا عن شدة األمل، ومات  فصرخ بصوت عظيمكل اآلالم عنا  ملسيحهبذا أكمل ا :50ع
على الصليب، وانطلقت روحه منفصلة عن جسده، وهبذا مت الفداء؛ ولكن ظل الهوته متحدا 

  بروحه. أيضاجبسده و
  وهو على الصليب بسبعة أقوال، هى: ملسيحوقد نطق ا

ـال: "يا أبتاه اغفر هلم ألهنم ال يعلمون ماذا يفعلون" صالته من أجل من يصلبونه، قائ) 1(
  ).34: 23(لو 

  ).43: 23وعده للص التائب بالفردوس، بقوله: "اليوم تكون معى ىف الفردوس" (لو ) 2(
تسليمه العذراء أمه ليوحنا بقوله هلا: "يا امرأة هوذا ابنك"، مث قوله ليوحنا: "هوذا أمك" ) 3(

  ).27، 26: 19(يو 
  ).46: 27راخه إىل اهللا من شدة األمل، قائال: "إيلى... إيلى لََما شبقتىن" (مت ص) 4(
  ).28: 19قوله: "أنا عطشان" (يو ) 5(
  ).30: 19قوله: "قد أُكِْملَ" (يو ) 6(
  ).46: 23تسليم روحه هللا، قائال: "يا أبتاه ىف يديك أستودع روحى" (لو ) 7(

  تشعر حببه لك، فتحبه كل حني.على الصليب حىت  ملسيحاُنظر آلالم ا   
  

  ):56- 51) حوادث مصاحبة لموت المسيح (ع 9(
انشق إىل اثنني من فوق إىل أسفل، واألرض تزلزلت، والصخور  قدوإذا حجاب اهليكل  - 51
وخرجوا من القبور  - 53وقام كثري من أجساد القديسني الراقدين،  تفتحت،والقبور  -52تشققت، 

وأما قائد املئة والذين معه حيرسون  - 54ينة املقدسة، وظهروا لكثريين. املد ودخلوابعد قيامته، 
وكانت هناك  -55كان هذا ابن اهللا."  حقا،فلما رأوا الزلزلة وما كان، خافوا جدا، وقالوا: " يسوع،
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وبينهن مرمي اجملدلية  -56نساء كثريات ينظرن من بعيد، وهن كن قد تبعن يسوع من اجلليل خيدمنه. 
  م يعقوب ويوسى وأم ابىن َزَبِدى.ومرمي أ

  
وهو ستارة ضخمة من  ،حجاب اهليكلىف الساعة التاسعة، انشق  ملسيحعند موت ا :51ع

، )+(1مترا، وهى تفصل بني القدس وقدس األقداس 14متر وارتفاعها  7القماش، عرضها حواىل 
دخول إىل القدس، وقد وال ميكن أن يرى هذا االنشقاق إال الكهنة، فهم وحدهم املسموح هلم بال

 آمن بعضهم وأعلن ما حدث.
، الكهنوت املسيحى وبدايـةوت اليهودى، ـهناية الكهنإىل  إشارة ثانيةوانشقاق احلجاب 

املسيح ثيابه}، إذ أمت  رئيس الكهنةمزق قيافا  عندما)، 56: 26ىف (ص  اإلشارة األوىل{كانت 
ا، ومبوته فتح لنا الطريق إىل األقداس، أى عنقّدم نفسه ذبيحة  ،رئيس كهنةالفداء على الصليب ك

أن يدخل أحد إىل قدس  العهد القدمي، إذ مل يكن مسموحا ىف ملكوت السماواتفردوس النعيم و
بشق  رئيس الكهنة ملسيحومعه دم يرشه على تابوت العهد. أما اآلن، فا رئيس الكهنةاألقداس إال 

ىل األقداس، فنستطيع، ليس فقط أن ننظر إىل جسده، أى موته على الصليب، فتح لنا الطريق إ
  ، بل نتناول جسده ودمه األقدسني.لكنيسةاهليكل واملذبح ىف ا

مت على  الذىاإلهلى  الصمعناه اهتزاز الطبيعة أمام اخل "األرض تزلزلت، والصخور تشققت":
، ملسيحفعها عنا ر الىتالرمزية، يرمز إىل اهتزاز الشهوات األرضية  الروحيةالصليب. ومن الناحية 

  وتشقُّق القلوب الصخرية ليسكن فيها.
  
، فلم يعد له سلطان على أيضاباإلضافة إىل تأثر اهليكل والطبيعة، تأثر املوت  :53-52ع
(املؤمنني)، فقد نقلهم بصليبه  تفتحت، وقام كثري من أجساد القديسني الراقدين القبور، إذ أوالد اهللا

وخرجوا من القبور نالوه،  الذى الصعلنون بقيامتهم فرحتهم باخلمن اجلحيم إىل الفردوس، فهم ي
ليعلنوا القيامة  ، وظهروا لكثريين، ألن فيها هيكل اهللاأورشليمأى ، ودخلوا املدينة املقدسة قيامته،بعد 
الفادى، سواء كانوا من القديسني املعروفني مثل األنبياء  ملسيححىت يؤمنوا با ليهودل الصواخل

ين ىف الذين ماتوا من فترة قريبة ويعرفهم الناس الذد ليهو، أو املؤمنني باملسيا املنتظر من اورجال اهللا
  .أورشليم

                                           
للتقريب لذهن القارىء، كان اهليكل يتكون من ثالثة أجزاء رئيسية: الدار اخلارجية، وهى متاثل صحن   )+( 

حاليا، وكان ممكن للشعب التواجد هبا. أما اجلزءان الداخليان (القدس وقدس األقداس)، فال ُيسمح  لكنيسةا
  .ئسنااكنتراب منهما سوى الكهنة. وميكن تشبيههما باهليكل واملذبح ىف ألحد باالق
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املصلوب (وهم  ملسيحاملسئولون عن حراسة ا الذين معهواجلند املئة  قائدرأى  عندما :54ع
الظلمة السابقة،  وتشقق الصخور، باإلضافة إىل معاينتهم الزلزلةب رومانيون أمميون) تغريات الطبيعة

مصدقني قوله ، كان هذا ابن اهللا" حقا،وقالوا: "ا عاديا، بل خافوه كإله، إنسانليس  ملسيحأعلنوا أن ا
  ين مروا بالصليب.الذعن نفسه أنه ابن اهللا، كما علموا من اجلموع 

من بيالطس كسر سيقان  ليهود) أنه ىف هذا الوقت، طلب ا31: 19ويذكر يوحنا البشري (
ميتد مثانية أيام،  الذىوبني، حىت ميوتوا وال تبقى أجسادهم معلقة ىف عيد الفصح والفطري املصل

أتوا للمسيح وجدوه قد مات، فطعنه أحد اجلنود حبربة  عندمافوافق، وكسر اجلند أرجل اللصني، و
  ىف جنبه للتأكد من موته، فخرج دم وماء.

  
بأمواهلن،  ملسيحاخيدمن و تبعنيكن  الالتى هن ،نساءجمموعة من الوكانت هناك  :56-55ع

أخـرج منها سبعة  الىت اجملدليةنهن مرمي مو، ليمـأورشية إىل ليهودىف مشال ا من اجلليل وأتني معه
 ابىن َزَبِدى. حناأم يعقوب ويو زوجة ِكلُوَبا أو حلفا أخت العذراء مرمي، وسالومة ومرمي شياطني،

أو ألن العسكر أبعدوهن، ولكن حمبتهن جعلتهن  ،ليهودوكن ينظرن من بعيد، إما خوفا من ا
   يتابعن كل شىء حىت النهاية.

أمامك عالمات ىف أحداث احلياة لتؤمن به وتتكل عليه، ميكنك أن تفهمها إن كنت  ظهراهللا ُي   
متمسكا بعالقتك به ىف صلوات وأصوام وقراءات وتناول من األسرار املقدسة. وإن فهمت ما 

  له، بل ليكن دافعا لك حىت تتوب، وُتزيد عالقتك مع اهللا.حيدث حولك فال هتم
  

  ):61- 57) دفن المسيح (ع 10(
رجل غىن من الرامة امسه يوسف، وكان هو أيضا تلميذا ليسوع.  جاءوملا كان املساء،  - 57

بيالطس، وطلـب جسد يسوع. فأمـر بيالطس حينئذ أن ُيعطَـى اجلسد.  إىلفهـذا تقـّدم  - 58
ووضعه ىف قربه اجلديد الذى كان قد حنته ىف  - 60ولفه بكتان نقى.  اجلسدسف فأخذ يو - 59

وكانت هناك مرمي اجملدلية ومرمي  - 61حجرا كبريا على باب القرب ومضى.  دحرجالصخرة، مث 
  جتاه القرب. جالستنياألخرى 
  
، أى تابعيه، يدعى يوسف الرامى، والرامة قريبة من ملسيحا تالميذأحد  :58-57ع

من جممع السبعني شيخا، وهو غىن، ومل يكن موافقا لرأى  ليهود. وكان هذا أحد شيوخ اشليمأور
  ).51: 23(لو  ملسيحىف صلب ا ليهودشيوخ ا
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إىل بيالطس وطلب جسد يسوع  أن يدخل إميانومبا له من عالقات ومركز، استطاع جبرأة و
، ألن هذا دليل ليهودوا طسبيالبعد أن مات،فسمح له. وبتصّرفه هذا، عّرض نفسه للخطر من 

  املصلوب، ولكنه مل خيف، واهللا حفظه فلم يؤذه أحد. ملسيحعلى ارتباطه الشديد با
  
، ولكن خفية مثل ملسيحكان مؤمنا با الذىاشترك مع يوسف الرامى نيقودميوس  :59ع

أخذ ). مث 39: 19، وكان حيمل أطيابا وحنوطا وضعاه على اجلسد (يو ليهوديوسف خوفا من ا
  اجلسد ولفه بكتان نقى. يوسف

 الذىلباس الكهنة إذ هو رئيس كهنتنا  أيضاوالكتان يوضع لألغنياء إذ هو ملك امللوك، و
  قّدم نفسه ذبيحة على الصليب.

  

كان يوسف ميلك بستانا قريبا من مكان اجلمجمة داخله صخرة حنت فيها قربا  :60ع
مل يوضع فيه أحد.  الذىقربه اجلديد  ىف ووضعه، فّضله على نفسه ملسيحمات ا عندمالنفسه. و

وكان هذا بتدبري اهللا، ليؤكد قيامته، فال توجد أجساد أو عظام أخرى معه ُيَشّك أهنا قامت. 
ال يستطيع أحد بسهولة أن يدحرجه، ليؤكد هذا عدم استطاعة حجرا كبريا على باب القرب  ووضع
  حراس القرب. أن يسرقوا اجلسد دون ضوضاء يشعر هبا ملسيحا تالميذ

  

 لكتاب املقدس، يراقنب دفنه. ويذكر المسيحما زالت بعض النساء، ىف حمبتهن ل :61ع
)، ويذكر لوقا أنه: 47: 15ومرمي أخرى يذكر مرقس البشري أهنا أم يوسى ( اجملدليةمرمي منهن 

"تبعته نساء كن قد أتني معه من اجلليل، ونظرن القرب وكيف ُوضع جسده. فرجعن وأعددن 
), كما يذكر يوحنا: 56، 55: 23نوطا وأطيابا، وىف السبت استرحن حسب الوصية." (ح

  ).25: 19"وكانت واقفات عند صليب يسوع أمه وأخت أمه مرمي زوجة ِكلُوَبا." (
 حمبتك هللا جتعلك تراقب طرقه وتسري وراءه، ليس فقط ىف وقت الراحة، بل وىف الضيقات   

  ئا وأعلن حمبتك له مهما كان األشرار يرفضون طريق اهللا.، متمسكا بوصاياه، فكن جريأيضا
  
  ):66-62) ختم القبر (ع 11(

اجتمع رؤسـاء الكهنة والفريسيون إىل بيالطس،  االسـتعداد،وىف الغـد الذى بعـد  - 62
فَُمْر  - 64تذكّرنا أن ذلك املضل قال وهو حى، إىن بعد ثالثة أيام أقوم.  قدسيد،  ياقائلني: " - 63
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األموات،  منإىل اليوم الثالث، لئال يأتى تالميذه ليال ويسرقوه، ويقولوا للشعب إنه قام  القرب بضبط
اذهبوا واضبطوه  حراس، عندكمفقال هلم بيالطس: " -65فتكون الضاللة األخرية أشر من األوىل. 

  .احلجرفمضوا وضبطوا القرب باحلراس، وختموا  -66كما تعلمون." 
  
  أعضاء جملس السنهدرمي. نة والفريسيون":"رؤساء الكه :64-62ع

بذلـك، رغم رؤيتهم للظلمة والزلزلة، ألهنم مصـرون  ملسيحما زالـوا يلقبون ا "املضل":
  على الشر.

ىف مساء يوم اجلمعة، أى بداية السبت، إذ أن اليوم يبدأ من ليلته، وبعد انتهاء يوم اجلمعة 
 رؤساء الكهنة والفريسيون، تذكّر ملسيحبعد دفن اباالستعداد ليوم السبت،  ليهوداملسمى عند ا

وىف ثالثة أيـام أقيمه" ‘ أى جسده’: "قال هلم انقضـوا هذا اهليكل عندماعن قيامته  ملسيحكالم ا
ه نبوته عن قيامتـه ىف اليـوم الثالث ذـتالمي)، وقـد يكونـوا عرفـوا من أحـد 19: 2(يو 

وأخربوه  إىل بيالطسسده ويّدعوا أنه قام. فذهبوا ج تالميذ)، وخافوا أن يسرق ال21: 16(ص 
أى بوضـع األختام واحلراس عليـه، ومل يفهموا أهنم  ،بضبط القربهبـذا، وطلبوا منه أن يأمـر 

  ، رغم وجود األختام واحلراس.اليوم الثالثيقوم ىف  عندماهبذا يؤكدون قيامته 
جسده  تالميذل للشعب، فإذا سرق الضال ملسيحإذ اعتربوا كل تعليم ا "الضاللة األخرية":

  بينهم. ملسيحوادعوا أنه قام، يضلون الشعب أكثر من أيام حياة ا
  

الرومانيني  باحلراسفمضوا وضبطوا القرب أن يضبطوا القرب،  بيالطسمسح هلم  :66-65ع
  واألختام؛ وبالطبع أمتوا كل شىء بتدقيق ليضمنوا عدم سرقة اجلسد.

  ألشرار وقوهتم، فاهللا حيوهلا ملصلحتك وإظهار برك.ال تنزعج من ِحَيلِ ا   
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  هتالميذظهوره ل  لمسيحقيامـة ا

   

  

  ):10-1) القبر الفارغ (ع 1(
. وبعد السبت عند فجر أول األسـبوع، جاءت مرمي اجملدلية ومرمي األخـرى لتنظرا القرب -1

جر عن الباب وإذا زلزلة عظيمة حدثت، ألن مالك الرب نزل من السماء، وجاء ودحرج احل -2
فمن خوفه ارتعد احلراس وصاروا  - 4. وكان منظره كالربق، ولباسه أبيض كالثلج - 3. وجلس عليه

. فأجاب املالك وقال للمرأتني: "ال ختافا أنتما، فإىن أعلم أنكما تطلبان يسوع املصلوب - 5. كأموات
 الرب مضطجعا فيه،ليس هـو ههنـا، ألنه قـام كما قال، هلما انظـرا املوضـع الذى كان  -6
واذهبا سريعا قوال لتالميذه إنه قد قام من األموات، ها هو يسبقكم إىل اجلليل، هناك ترونه، ها  -7

فخرجتا سـريعا من القرب خبوف وفـرح عظيم، راكضتني، لتخـربا  - 8 ".أنا قد قلت لكما
ل: "سالم لكما." فتقدمتا، وفيما مها منطلقتان لتخربا تالميذه، إذا يسوع القامها، وقا - 9. تالميذه

فقال هلما يسوع: "ال ختافا، اذهبا قوال إلخوتى أن يذهبوا إىل  -10. وأمسكتا بقدميه، وسجدتا له
  ".اجلليل، وهناك يرونىن

 
متعلقة به، ولكن منعهم يوم السبت من اخلروج إليه، ألنه  ملسيحكانت قلوب تابعى ا :1ع

مرمي اجملدلية ومرمي  أسرعت إىل القرب اثنتان من النساء، مها . ومع فجر األحد،ليهوديوم الراحة عند ا
وُيظن أهنا زوجة كلوبا أخت العذراء مرمي، ورمبا هى العذراء نفسها، ولكن مىت مل يذكر األخرى، 

نظرة  الذين ال يأخذون بشهادة األقارب، وكانتا تودان أن تلقيا ولو ليهودهذا، ألنه كتب إجنيله ل
  عاشت معه اجملدلية أكثر من ثالث سنوات. الذىعلى قرب حبيبهما، 

 
 عندبزيارهتما لقربه، وهبهما أعظم مما كانتا تتخيالن، ف لمسيحمن أجل حمبة املرأتني ل :2ع
ى أنه رئيس املالئكة ميخائيل قد لكنسمالك عظيم بنور قوى، يقول التقليد ا ظهرللقرب،  ماوصوهل

الكبري من على القرب، وحدثت زلزلة رمزا الهتزاز دحرج احلجر جاء ليعلن القيامة للبشرية، ف
املؤمنني بقيامته، وجلس املالك على  والد اهللاوسقوط الشهوات األرضية، وبدء احلياة اجلديدة أل

  احلجر ببهاء عظيم.
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قد قام قبل ذلك ومل يشاهده أحد من البشر، وكان احلجر ما زال موضوعا  ملسيحوكان ا
 ظهرجـاء املالك ميخائيل ليعلن بشرى القيامة، فدحـرج احلجر لَي عـلى القـرب عند قيامته، مث

  القرب الفارغ.
ثق أن كل حمبة تقدمها هللا، يعطيك مقابال هلا بركات وحمبة ال تتخيلها. فال تستهن بصالتك    

الصغرية، أو قراءاتك حىت لو كان فهمك هلا حمدودا، أو خبدماتك مهما بدت ثانوية، فاهللا يهتم 
  هى غالية جدا عنده، ويكافئك عليها بربكات ال تتوقعها. هبا، بل

 
كان منظر املالك عظيما بنور ال ُيعبَّر عنه، يشبهه هنا القديس مىت كالربق ىف  :4-3ع

ملعانه، ومالبسه كالثلج ىف بياضه، فخاف حراس القرب من منظره، ومن الزلزلة، وكذلك دحرجة 
  احلجر؛ فقوة اهللا خميفة لألشرار.

 
، فيطمئنهما املالك ملسيحكان اخلوف للحراس األشرار، أما املرميتان حمبتا ا :6-5ع

حمبته الباذلة حىت  ظهرويبشرمها بقيامته، ويصفه بأنه املصلوب، فهو املصلوب والقائم، فهذا اللقب ُي
املوت، وىف نفس الوقت قوته بقيامته من األموات، ويقدم هلما الدليل على قيامته، وهو القرب 

  رغ.الفا
 
هلم ىف  ظهروبأنه سي ملسيحا تالميذوهب املالكان املرميتني أن يبشرا بالقيامة ل :8-7ع

ية، حيث تعود أن يسري معهم ويعلم ويصنع معجزات. فخرجت املرأتان ليهوداجلليل، وهو مشال ا
خبوف عظيم من أجل عظمة املنظر والبشارة. وىف نفس الوقت، ىف فرح عجيب، إذ نالتا ما مل 

عاه أو خيطر على باهلما، وهو عودة حبيبهما هلما بقيامته. وهذا معناه أن احلديث السابق كان تتوق
  داخل القرب، أى أن املالك، بعد دحرجة احلجر وجلوسه عليه، دخل إىل القرب وبّشر املرميتني.

  لتبشريهم. تالميذأسرعت املرميتان إىل ال
ىف جنة عدن، إىل مبشرة بالقيامة واحلياة وهكذا حتولت املرأة من دافع للرجل إىل اخلطية 

  اجلديدة ىف املسيح.
  احملبة حتولك من الشر إىل اخلري إن كنت حتوهلا إىل أعمال عبادة وخدمة، ويفرح بك اهللا.   
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على النحو التاىل كما أشار القديس بطرس  الزيارات، وميكن ترتيب أول زيارات القربهذه 
  السدمنىت:

). ومل يذكر مىت املرأة 8-1اللتني إحدامها اجملدلية كما ذكر مىت (عاملرميتني  زيارة   )1(
سى وهى أم يعقوب ويوزوجة ِكلُوَبا  مرمي والعذراء أاألخرى ألهنا إما أن تكون السيدة 

وىف هذه الزيارة رأتا  .لمسيحخالة املسيح، واالثنتان ال ُتعترب شهادهتما ألهنما قريبتان ل
 وأمسكتا بقدميه. ملسيحا

)، وفيها جند اجملدلية تزور القرب وحدها، 1: 20هى املذكورة ىف (يو الزيارة الثانية  )2(
فوجدت احلجر مرفوعا عن القرب، مع مالحظة ما ذكره يوحنا أن الظالم باقٍ، معناه 
ليس ظلمة كاملة على األرض كلها، بل وجود ظالم ىف اجلانب الغرىب من األرض، أما 

  فيه، أى طلع الفجر. ظهرنهار قد اجلانب الشرقى فكان ضوء ال
، أخـربت ليمـأورشرجعـت إىل  عندماكانت من اجملدلية، إذ أهنـا  الزيارة الثالثة  )3(

كما قال هلا املالك، فخرج معها بطرس ويوحنا ورأيا القرب فارغا، مث انصرفا  تالميذال
، وقـال هلا: يحـملسمؤمَنْين بقيامتـه. أما هى، فبقيت وحـدها أمـام القرب، ورأت ا

  ).17: 20"ال تلمسيىن" (يو 
قامت هبا اجملدلية مع جمموعة من النساء، ذكر منهن مرمي أم يعقوب  الزيارة الرابعة  )4(

ويوسى وكذا ُيَونَّا، وكان معهن أناس آخرين، ومتت ىف أول الفجر، ورأين القرب فارغا، 
  ).10-1: 24ومسعن بشارة املالكني (لو 

معها و اجملدليةواألخرية، فكانت عند طلوع الشمس، وذهبت فيها  امسةالزيارة اخلأما   )5(
، ورأين القرب فارغا، ومسعن بشارة املالك أم ابىن َزَبِدى سى وسالومةأم يعقوب ويو مرمي
  ).8- 1: 16(مر 

 

القائم بنفسـه هلما ويعطيهما  ملسيحتتزايـد بركات اهللا حملبيه، فيظهـر ا :10-9ع
 عن كل العامل. ومن فـرط فرحتهما، أوالد اهللاينفـرد هبـا  الىتة السـالم، وهى العطي

لنا جتذبنـا لعبادته باتضـاع،  يحـملسىف اتضـاع. فمحبـة ا أمسـكتا بقدميه، وسـجدتا له
، من أجل حمبته تالميذىف شكل ال لكنيسةواختباره وملسـه ىف حياتنـا. مث أكد إرسـاهلما لتبشري ا

  ر القرب.هلما، ألهنما أول من زا
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ه إخوته، بل يسبقهم تالميذاجلبار القائم من األموات، يتضع ويسمى  ملسيحويا للعجب...! ا
  إىل اجلليل وينتظرهم ليفرح بلقائهم ويفّرحهم به.

قعا أن تريا وليطمئن املرأتني، إذ اختلطت مشاعر اخلوف والفرح داخلهما، فلم تت": ال ختافا"
  بعد قيامته. لمسيحلقائما، وهذا هو أول ظهور  ملسيحا

  بعد قيامته وحتى صعوده، فھى كاآلتى: لمسيحعن ا لكتاب المقدسيذكرھا ا التىأما الظھورات 

؛ 9: 28غالبا هى السيدة العذراء (مت  الىتاألخـرى،  ومـرمي اجملدلية ملـرمي ظهـوره  )1(
  ).9: 16مر 

  ).17- 14: 20ظهوره ملرمي اجملدلية وحدها، وقال هلا: "ال تلمسيىن" (يو   )2(
  ).5: 15كو 1؛ 34: 24ظهوره لبطرس "صفا" (لو   )3(
  )15: 24؛ لو 12: 16ظهوره لتلميذى ِعْمَواَس يوم القيامة (مر   )4(
)، وذكر يوحنا البشري أن توما مل 36: 24يوم القيامة مساًء ىف العلية (لو  تالميذظهوره لل  )5(

  ).24- 19: 20يكن معهم (
بعد مثانية أيـام من الظهـور السـابق، وكان تومـا معهم  اـأيضظهوره هلم ىف العلية   )6(

  ).26: 20(يو 
  ).1: 21(يو  حبرية طربيةىف اجلليل على  تالميذظهوره لل  )7(
  ).16ىف اجلليل (ع تالميذظهوره لل  )8(
  ).7: 15كو 1أخ ( 500ظهوره ألكثر من   )9(
  .)7: 15كو 1ظهوره ليعقوب الرسول مث للرسل أمجعني (  )10(
  ).3: 1؛ أع 51، 50: 24؛ لو 19: 16لصعود (مر ا عند تالميذظهوره لل  )11(

، ولكنها كانت طوال األربعني لكتاب املقدسضافة إىل ظهورات أخرى، مل حيدد توقيتها اباإل
  ).3: 1يوما بعد قيامته (أع 

  

  ):15-11) رشوة الجند (ع 2(

 املدينة، وأخربوا رؤساء الكهنة بكل ما وفيما مها ذاهبتان، إذا قوم من احلراس جاءوا إىل - 11
قائلني: "قولوا إن  - 13 فاجتمعوا مع الشيوخ وتشاوروا، وأعطوا العسكر فضة كثرية، -12. كان
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وإذا ُسِمَع ذلك عند الواىل، فنحن نستعطفه، وجنعلكم  -14. تالميذه أتوا ليال، وسرقوه وحنن نيام
  .موهم، فشاع هذا القول عند اليهود إىل هذا اليومفأخذوا الفضة، وفعلوا كما علّ - 15 ".مطمئنني
رؤساء ، ذهب بعض العسكر حراس القرب إىل أورشليممع رجوع املرميتني إىل  :11ع
 رؤساء الكهنةوظهور املالك والقرب الفارغ. ولألسف، مل يقبل  ملسيح، وأعلموهم بقيامة االكهنة

بالقيامة، وال يقبلون  ليهودا رؤساء كهنةون القائم. األمميون، أى اجلند، يبشر ملسيحبا مياناإل
  األمم بقيامة املسيا املنتظر. ليهود، مع أنه كان جيب أن حيدث العكس، أى أن يبشر امياناإل

قابلوا بيالطس خلتم القرب، خوفا من كالمه عن قيامته  عندماباملضل  رؤساء الكهنةووصفه 
  .ميانكما قال، رفضوا اإل ). فلما قام65- 62: 27بعد ثالثة أيام من موته (ص 

  اقبل رسالة اهللا لو أتت إليك على لسان أهل العامل، وتب وارجع إليه باتضاع.   
 

  أعضاء جملس السنهدرمي. ":الشيوخ" :14-12ع
  ىف القرب، ليضللوا الناس عن قيامته. ملسيححبثوا عن سبب لعدم وجود جسد ا": تشاوروا"

فقط، بل اجتمعوا ليقاوموا القيامة!!  انـمياإل ودليهمع شـيوخ ا اء الكهنةـرؤسمل يرفض 
جلسده ليال، إذ غلبهم  ملسيحا تالميذفأعطوا رَِشوة من املال للجند حراس القرب حىت يّدعوا سرقة 

  وسرقوا اجلسد. تالميذالنوم، فتسلل ال
مبا هلم من مركز،  رؤساء الكهنةطس الواىل ويغضب عليهم، يستعطفه يعلم بيال عندماو
  للمال، فيكذب لينال ما يريد. نسانهم وال يؤذهم، معتمدين على حمبة اإلفيساحم

 

وقالوا ما لقنهم إياه رؤساء الكهنة، فانتشر اخلرب الفضة، أخذ اجلند الرَِّشوة، وهى  :15ع
. ولكن هذا األمر غري منطقى، ألنه كيف تستطيع جمموعة من ملسيحية بسرقة جسد اليهودىف كل ا

  أن يتغلّبوا على جند مسلحني؟الضعفاء  تالميذال
  أو كيف ينام اجلند، وال يشعرون بدحرجة حجر كبري مثل هذا، وسرقة اجلسد؟

  دث حوله وهو نائم؟!!حيما  نسانباإلضافة إىل أهم شىء، وهو كيف يعرف اإل
دون أن  ملسيحيساعدون ىف نشر البشارة بقيامة ا رؤساء الكهنةإن التدبري اإلهلى جعل 

  يقصدوا.
  .ملسيحسنة من قيامة ا 30يوم كتابة مىت إلجنيله، وذلك بعد حواىل  ":هذا اليومإىل "
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  ):20-16ه (ع تالميذل لمسيح) ظھور ا3(

وملا  - 17. وأما األحد عشر تلميذا، فانطلقوا إىل اجلليل، إىل اجلبل حيث أمرهم يسوع - 16
كل سلطان ىف  : "ُدفع إىلَّفتقدم يسوع وكلمهم، قائال - 18. رأوه، سجدوا له، ولكن بعضهم شكوا

اآلب واالبن والروح  فاذهبوا وتلمذوا مجيع األمم، وعمدوهم باسم - 19. السماء وعلى األرض
وعلموهم أن حيفظوا مجيع ما أوصيتكم به، وها أنا معكم كل األيام إىل انقضاء الدهر،  -20. القدس
  آمني."

 
حيث  اجلبل،مهم وحبيبهم على لريوا معل إىل اجلليلىف فرح  تالميذأسرع ال :17-16ع
  عن العامل طالبا السماويات. نسانيرتفع اإل
فرحوا بلقائه، وإن كان أحدهم، وهو توما، قد شك و سجدوا له، ملسيحهلم ا ظهر عندماو
هلم مرة أخرى  ظهر ملسيحبظهوره هلم ىف العلية يوم القيامة، ولكن ا تالميذمسع من إخوته ال عندما

  ىف األحد التاىل للقيامة.وهو معهم ىف العلية 
كان هذا الشك تعبريا عن الضعف البشرى، مثلما حدث مع توما، "ولكن بعضهم شكوا": 

  أكد قيامته بظهوره عدة مرات حىت آمنوا.  ملسيحلكن ا
  
إذ ظهر هلم عن بعد، اقترب إليهم بعد ذلك، وبدأ يعلّمهم بعد ": تقدم يسوع" :19-18ع

  أن اطمأنوا لقيامته.
املسيح ىف حياته على األرض، ظهر ضعفه كإنسان، وتأمل ومات ": كل سلطان ىلَُّدفع إ"

أى يظهر "، كل سلطان ُدفع إىلَّ"ألجلنا. وبعد قيامته، يظهر لنا ىف سلطان الهوته، لذا يقول: 
  أمامكم سلطان الهوتى على كل شىء ىف السماء وعلى األرض.

  سيح. بشِّروا وعلِّموا الناس اإلميان بامل": تلمذوا"
  ألن اخلالص للعامل كله وليس فقط لليهود.": مجيع األمم"

وهب املسيح سـلطانه اإلهلـى لتالميذه ىف سر الكهنوت، فأعطاهم قوة ليعلّموا العامل كله 
اإلميـان السـليم مبوتـه وقيامتـه، ويتعّهدوهـم ىف رعايـة أى تلمـذة روحـية، ومينحوهم 

ر املعمـودية باسـم الثالـوث القّدوس. فهـذا إعـالن أول األسـرار املقدسـة، وهـو سـ
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واضـح لسـلطان الكهنـوت الـذى منحه املسيح لتالميذه وخلفائهم إلمتام  األسرار املقدسة 
  للعامل كله.
بعـد املعمـودية، يتعّهدوهنـم بالتعلـيم الروحـى بوصـايا املسيح للسـلوك  :20ع

وخـّدام العهد اجلديد حـىت هنـاية الدهور؛ فهو يظل كل كهنته لهبا، مؤكـدا مسـاندته هلم و
  مع أوالده إىل املنتهى.

إن كان اهللا معنـا، فـال نضطـرب، بل نتقـّدم ىف ثقـة إلمتـام وصـاياه، بل وتبشـري    
  اآلخرين مبحبته.

  

  ، من أھمھا:لمسيحوھناك براھين كثيرة عن قيامة ا

  ظهوره مرات كثرية، وليس مرة واحدة.  )1(
شخص واحد، بل عدد كبري. وىف إحدى  ةظهوره ألناس خمتلفني، فهى ليست شهاد  )2(

  الظهورات، كان ألكثر من مخسمائة أخ.
  ظهوره ىف أوقات خمتلفة، صباحا ومساًء وليال، فيمكن التحقق منه.  )3(
  ظهوره ملدة طويلة هى أربعني يوما، فكانت فترة كافية للتحقق منه.  )4(
م أن يعاينوه حبواسهم، سواء النظر أو مساع صوته املعروف أو ملسه، بل أمكن ملن ظهر هل  )5(

  أيضا أكل معهم وىف وسطهم.
مل تكن قيامة املسيح منتظرة من تالميذه وتابعيه، فهى إذن ليست إحياًء أو خياال، ألهنم   )6(

  اندهشوا جدا عندما علموا بقيامته، فظهر مرات كثرية ليؤكدها.
ميذه بقيامته، بّشروا هبا ىف العامل كله، واحتملوا آالما كثرية، بل ضّحوا من قوة إميان تال  )7(

اته من أجل أمر كاذب يحبياهتم الستكمال بشارهتم بقيامته؛ فال ميكن أن يضحى اإلنسان حب
  قد اخترعه من نفسه.
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