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 مقدمة

األسبوع األخير في حياة الرب مليء باألحداث وقد أفررد لره الروحي 
فررري البررررابر األربررر  أصرررحاحات كثيررررة للدرجرررة أن خرررادم الررررب يوسرررف 

مرررس إنجيرررل لوقرررا  ريررراض  كرررر فررري كتاباتررره أن هرررذا األسررربوع يررررغل خ  
إنجيررل يوحنرراو فهرررو  لررث إنجيررل مرررقس  ونصررفوربرر  إنجيررل متررى  وث  

 يمثل أهمية كبرى لكل من يتاب  حياة الرب يسوعو
كيررررو ال وحيرررره حرررردثت وقرررراب  الصررررلب و تمررررام عمررررل الفررررداء علررررى 

 الصليب وهو غرض مجيء الرب بالجسد!
كانت بداية التفكير في كتابة كتيب عن أسبوع الرب األخير عندما 

سرريوط عررن بأ“ أنررا وكتررابي”رت ررب الرررب لرري أن أدرر مرر  فريررق خدمررة 
أسررربوع الررررب األخيرررر  فررري دراسرررة مفتوحرررة ومناقررررات مررر  فريرررق يحرررب 
كلمررررة هللا ويدرسررررها واكترررررفت  فرررري نهايررررة المرررر تمر أنرررره كرررران ينقصررررني 
الكثيرررر  ألننررري لرررم أدرر هرررذا األسررربوع مرررن قبرررل دراسرررة متأنيرررة كوحررردة 
واحرررردة مسلسررررلة  بترتيررررب ترررراريخي دقيررررق  مسررررتنبًطا الرررردرور العمليررررة 

 راء األحداثووالتعليمية من و 
فقد جرت العادة أن نتأمل حيه كفقرات أو كأحرداث مسرتقلة  أشربهها 

  وكنا نرى في كل قطعة على حدة جمااًل فريرًدا  عنردما “البازل”بقط  
تكررون موعرروع التررأمالت والعظررات  وال سرريما عظررات يرروم األحررد  لكررن 
 عنررردما ترررم جمررر  قطررر  هرررذا البرررازل طبًقرررا لمقارنرررة األجررر اء الكتابيرررة فررري
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البرررابر األربرر  وحسررب الرجرروع لمررا كتبرره خرردام الرررب الرررارحون لهررذ  
األجررر اء  عندبرررذ اهرررر جمرررال البرررازل  وأعنررري بهرررذا جمرررال هرررذ  الفتررررة 

 األخيرة من حياة الرب على األرضو
مدين للرب الذي رت ب لي هذا الم تمر ومدين إلخوتي: األخ ماجرد 

يرررر مرررن خرررالل نررررأت وبقيرررة أعضررراء الفريرررق الرررذين تعلمرررت مرررنهم الكث
ررررن  المناقرررررات الترررري اسررررتمرت أوقاتًررررا طويلررررة فرررري فترررررة المرررر تمر وهررررم م 
شررجعوني لجمرر  مررا أعطررا  لنررا الرررب فرري هررذا البحررث أو الكتيررب والررذي 

 أتمنى أن يكون بركة حقيقية لم ن يصل إليهو 
كمرررا أننررري مررردين إلخررروتي الرررربان باجتمررراع خلوصررري ومعهرررم أخررري 

ت جميلة منذ بداية خدمتي وبعرد جوزيو فهيم وهم م ن لي معهم  كريا
مرررور السررنواتو كررم أشررعر بررالفخر ألجلهررم أمررام الرررب ألنرري قررد تعلمررت 
الكثير مما كتبو  في كتاب إنجيل ابن هللا وقرد اسرتعنت فري كترابي هرذا 
مما كتبو  في الفصرل األخيرر مرن المرجر  المررار إليره بعرد أخرذ اإل ن 

 منهمو
ترين لمرا وعرعه مرن بصرمة ميرل بردي  أر إمدين أيًضا لألخ الفاعرل 

حقيقية في هذا الكتاب  كما في الكتب السابقة التي كان له دور بارز 
 في مراجعتها  بل وتقديم المالحظات القيمةو

مرردين للفاعررل دو مكرررم مررررقي لمراجعترره للمسررودة األخيرررة للكترراب 
 وتسلسل أحداثه من منظور خلفيات الكتاب المقدر ولغاته األصليةو

فاعل ف اد حكيم لمراجعته المادة مرن الناحيرة الكتابيرة مدين لألخ ال
واللغوية وال أخفيه سرًرا أننري أشرعر باالطمئنران الررديد قبرل طباعرة أي 
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كتاب لمجرد مرور  على األخ الحبيب فر اد حكريم  لمرا أعطرا  لره الررب 
 من اتساع في المعرفة الكتابيةو

رررررواهد مرررردين لألخررررت الفاعررررلة منررررال إرميررررا مررررن قامررررت بمراجعررررة ال
 واآليات الكتابية مراجعة دقيقة في وقت قياسيو

ومدين أيًضرا لرألخ الفاعرل األخ صرفوت نظيرر لتلبره المعهرود فري 
 اإلخراج الفنيو

صررحيح إن األمررور الترري ندرسررها فرري هررذا الكتيررب تحترراج لمجلرردات 
كثيرة وليس لكتيب مثل هرذا  لكرن مرا يتناسرب مر  سررعة العصرر ومر  

م عصرررارة الكترررب وخالصرررة األفكرررار مرررن جيرررل الررررباب المعاصرررر نقرررد
 أقصر طريق  عالمين أن الرب قادر أن يبارك بالقليل أو بالكثيرو

هنرراك مفتررا  مررن المهررم اإلشررارة إليرره وهررو أن الرررب كرران يبيررت فرري 
ْني رابيت  فري الخمرس الليرالي مرن السربت إلرى األربعراء  رغرم أنره كران  ع 

كنرره لررم يجررد راحترره فرري يقضرري النهررار فرري أورشررليم فرري الهيكررل ي عل ِّررم  ل
مدينة أورشليم ليبيت فيها  لكن على العكرس كران يجرد راحتره فري بيرت 

ْني ررا   حيررث لعررازر ومررريم ومرثررا حتررى قبررل إقامترره للعررازر  بررالرغم إن ع 
ْني االمسافة كانت قريبة بين بيت   وأورشليمو ع 

وهناك مفتا  آخر جدير باإلشارة إليه هو أن مساء أي يوم ي حسب 
ليرروم التررالي حسررب التقررويم اليهررودي  فررأن اليرروم يبرردأ مررن غررروب بدايررة ا

 شمس اليوم السابق الساعة السادسة مساًء وينتهي في نفس التوقيتو
سررررررنذكر  -وهرررررري كثيرررررررة  -أي نبرررررروة مررررررن النبرررررروات الترررررري تحققررررررت 

الراهدين  الراهد الذي يلي الكلمات هو الراهد لآلية المكتوبرة والرذي 
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العهرد القرديم ويكفري أن نرذكر أنره فري يروم  يليه هو مكان االقتبرار فري
سراعة وسررنذكر بحثًررا فرري نهايررة  24نبرروة فرري  49الصرلب فقررح تحققررت 

 الكتيب حيه أهم النبوات التي تحققتو
من يوم األحد حيث في السرد تم مراعاة الترتيب التاريخي لألحداث 

دخول الرب االنتصاري ألورشليم إلى يوم القيامة حيث اهورات الرب 
من وراء  م  بعض المالحظات الروحية والتطبيقات العمليةتعددة الم

 واألحداث
مرر  هررذ  الباقررة مررن الدراسررة البسرريطة  راجًيررا لرر   -ع يرر ي -أتركرر  

بركرررة حقيقيرررة مرررن وراء القرررراءة وتقررردير أعمرررق لعمرررل الفرررداء وشرررخ  
 الفادي نفسهو

*** 
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 مساء السبت

 َعْنَياوليمة بيت 
 (11-1: 12 ؛ يو9-3: 14؛ مر13-6: 26)مت

ْني رابدأ هرذا اليروم مرن مسراء السربت  حيرث عابلرة بيرت  صرنعوا لره  ع 
رل لره قبرل األسربوع الرذي شرهد عمرق   عراءً  وعظيم أن هذا اإلكررام ع مِّ
فررأن كانررت حيرراة الرررب كلهررا آالم وأوجرراع  لكررن هررذا األسرربوع   أالمررهو

 و“اآلالم أسبوع” بالتحديد كان قمة اآلالم  لدرجة أن البعض أسما :
سررررت لررره مرررريم قرررارورة الطيرررب كثيرررر الرررثمن  هرررذ   فررري هرررذ  الليلرررة ك 

نرري الكثيررر للفترراة اليهوديررة ر القررارو  فكانررت تحررتفا بهررا ليرروم  -ة كانررت تع 
ع رسها  لكن مريم وجدت في الرب نصيًبا صالًحا  لن ي نر ع منهراو فلرم 
ر تسرركبه فقررح بررل كسرررت القررارورة  م علنررة أنرره لررن يكررون فرري حياتهررا آخرر

 غير الربو
فرري إنجيررل يوحنررا الررذي غ سررل حيرره الرررب أقرردام التالميررذ بالمرراء وفرري 

  ات البرارة  سكبت مريم الطيب على رأسه وقدميهو
ة عنررد قرردمي الرررب كانررت لررديها هررذ  القررارورة وقررت أن كانررت جالسرر

(  لكن تقديرها للرب فقرح وقتهرا كران يتمثرل 39: 10 تسم  كالمه )لو
يفعررل الكثيرررون  وكانررت لررديها قررارورة الطيررب فرري سررماع كالمرره  مثلمررا 

وقرت مررض أخيهرا وموترره  فلرم تكفرن بهرا جسررد أخيهرا  لكنهرا احتفظررت 
بهررررا  لكررررن حينمررررا رأت عظمررررة شررررخ  الرررررب وهررررو يقترررررب منهررررا فرررري 
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التجربرررة  ال فقررررح فرررري قرررردرة  راعرررره عنررردما أقررررام أخاهررررا بكلمررررة أاهرررررت 
الموقرف  عظمة سلطانه حتى علرى المروت  لكنهرا سربق ورأت فري  ات

بكي »حنانه ورثاء   عندما شاركهما هي وأختها الدموع فذكر الكتاب: 
(  فتقدير مريم للرب زاد بعد التجربة  فكأنها تقول 35: 11)يو« يسوع

 للرب كلمات الترنيمة: 
 يرررررل  ارررر  مررررا لرررر   

 
 وتزيرررررد حدرررررت وحرررررد  

وهررذا مررا يحرردث معنررا حررين يسررتخدم الرررب التجررارب سرربب بركررة فرري  
فم  أنه لم يكرن يفهرم   أعظم التجارب كانت في حياة أيوبوف حياتناو 

طيلة أصحاحات سفر أيوب قصد هللا من ورابها  لكنه شرهد فري نهايرة 
 «واآلن قررد رأترر  عينرري  بسررم  األ ن قررد سررمعت عنرر »السررفر قرراباًل: 

فقبل هذ  التجارب كان فقح يسم  عن الررب  لكرن فري  (و 5: 42)أي
وال حترى سرم  الررب شخصرًيا  لكنره   فقرحأثناء التجربة لرم يسرم  عنره 

 رآ  بعينيه!
فررالم من يرردخل التجربررة بوعرر  ويخرررج منهررا بررركل م ختلررف تماًمرراو 
وهذا ما نستطي  أن نستنتجه من مقارنة حالة لعرازر ومرثرا ومرريم قبرل 

فقبرل التجربرة لرم  (و 8-1: 12( وبعردها )يرو42-38: 10التجربة )لو
ب كرران عرريفهم  لكررن بعررد التجربررة فرري المنرر ل  مرر  أن الررر  لعررا  يكررن 

كرران لعررازر أحررد المتكئررين مرر  يسرروعى وفرري هررذا نرررى أن تقرردير المرر من 
لالجتماعات الروحية من حول الرب ي داد بعدما ي درك عظمة شرخ  

كانررت  10فرري لوقررا  مرثرراالرررب ويختبررر  شخصررًيا مررن خررالل التجربررة  و
ا ولهررذا السرربب تخرردم بارتبرراك وتررذممر  خدمررة فيهررا م المررة للرررب وألختهرر

هردوء وبردون تررذممر   فريوبَّخهرا الررب  لكرن بعرد التجربرة صررارت تخردم 
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ب لقلرب الررب قبرل التجربرة  برل كران لهرا المكران المحبَّر والتري مريمأما 
وفرررى أثنررراء التجربرررة حيرررث خررررَّت عنرررد قدميررره  حترررى و ن كانرررت باكيرررة  

يرراة  لكنهررا بعررد التجربررة أدركررت سررمو شخصرره أكثررر  وأنرره القيامررة والح
مه  الذيوازدادت نضًجا وعمًقا روحًيا  فقدَّمت له الثمين والغالي  لم تقد ِّ

ألخيهرررا يررروم موتررره وال حترررى يررروم إقامتررره  قرررارورة طيرررب خرررال  كثيرررر 
البيت  حيرث امرتأل البيرت  فيالثمن  فأنعرت الرب  بل وكل م ن كان 

أروع معانيرره! لقررد أاهرررت مررريم  فرريإنرره السررجود   مررن رابحررة الطيرربو
ذ الرررذين عايرررروا يًرا أعمرررق ونضرررًجا روحًيرررا أسرررمى مرررن بقيرررة التالميرررتقرررد

سرررلطاًنا لعمرررل المعجررر ات  برررل إنهرررا فهمرررت مرررا لرررم  الررررب وتسرررلَّموا منررره
يفهمه التالميذ عن حقيقة قيامتره مرن المروت  لرذا ال نجردها عنرد القبرر 

 م  مريم المجدليةو
ليب لقد أشبعت مريم الرب نفسًيا في وقرت ألريم  كانرت صرورة الصر 

ماثلة في  هنره ومسريطرة  -الذي كان قريًبا بعد أيام معدودة  -وآالمه 
 على فكرةو

وهررذا مررا ينتظررر  الرررب مررن كررل مرر من حقيقرري أي التقرردير واإلكرررام  
ربمرررا بأبسرررح الوسرررابل والطررررو ولررريس بالضررررورة بقرررارورة طيرررب كثيرررر 

 الثمن  فالرب يرى أشواو قلوبنا ويربعنا بمحبتنا أكثر من عطاياناو
ما فعلته مريم قوبل بانتقاد من يهرو ا ثرم بقيرة التالميرذ  أي الصرفوة 

نالحا أن مريم قرد تعرَّعرت لموقرف   في  ل  الوقت هم من انتقدوهاو
(  والثانيررة 40: 10 المرررة األولررى مررن أختهررا مرثررا )لررواإلدانررة مرررتين  

ومرررن المتوقررر  أن  (و 8: 26 يهرررو ا اإلسرررخريوطي والتالميرررذ )مرررت مرررن
م قد تألمت من كلمات مرثا الال عة وهي أقرب النار إليهرا  تكون مري
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ررررة فررري مسرررراعدتها  فبهرررذ  الكلمرررات أاهررررت مرثرررا للرررررب أن مرررريم م قص ِّ
ل الراحة ومما جعل لألمر وقعه الصعب أن هذ  الكلمات كانت  وت فض ِّ

ربمررا  علرى المرأل فري مسررام  التالميرذ الموجرودين مر  الرررب فري بيتهراو 
إلرررررى تررررررويه صرررررورة مرررررريم لررررردى أ هررررران  - ولرررررو بررررردون قصرررررد -أدت 

وربمرررا ننطرررق   أحياًنرررا نحرررن فررري مثرررل هرررذا الموقرررف نثرررور  الحاعررررينو
هت لنا أو ن رير إلرى تقصرير أكبرر موجرود فري  بكلمات أصعب مما و ج ِّ
ْنت قِّرررد لنرررا أو نرررداف  عرررن موقفنرررا بجميررر  الطررررو المقبولرررة وغيرررر  حيررراة الم 

  هرررم تفررريل اآلخررررين لنررراالمقبولررة أو نجلرررس مررر  هررذا أو  اك نررررتكي ل
ررريرة ومررا يعملونرره عرردنا  لكررن مررريم لررم تفعررل وال واحرردة مررن وني ِّرر تهم الر ِّ

هررذ   بررل جلسررت صررامتة! وبهررذا أعطررت للرررب الفرصررة الكاملررة ليررداف  
عنهررا  ومررا أروع دفاعرره! فهررو لررم ي رروب ِّق مررريم علررى تقصررير انَّترره فيهررا 

وكران دفاعره عرن مرريم مرثا  بل وبَّرق مرثرا ألنهرا لرم تفعرل مثرل أختهرا  
 أمام الجمي  أيًضاو

كم من المررا  ح ندرا حن دسر رن ايحرا حبأرا ناد سرأا 
وحكثردا الكرمم، والأ جةرأ حدأرا حارعأا حبو أرا   ،وتكل مأا

لرر ال ر  ايحرا مرل مأا المرر للرر ، لكأأا ا  المرا  الأ 
وارر  مررا  ررو  ،تررول ه  ررو هأ سررا الررداات اررن   رري أا

    َ ات حن يأظحرررف ارر  الأررو  وغيررر وااررت امرر   مخرر
رره مثرر  الظ حيررر » ، وحب  )مررز  «يخرررم مثرر  الأررو  ه ررر   
37 :6). 

ر نفس الموقرف مر  مرريم مرن يهرو ا والتالميرذ  فعنردما أكرمرت  وتكر 
الرب بسكب الطيب كثيرر الرثمن  كسررت القرارورة لكري ت كرمره بطيبهرا  
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وسرها وألنهرا مرن خرالل جل  وكسرتها لكي ال تحتفا آلخر بطيرب فيهراو
ر عند قدمي الرب علمت أنه سريموت  فسركبت الطيرب لتكفينره   المتكر 

هذا  (و 7: 12)يو  «إنها ليوم تكفيني قد حفظته»وهذا ما قاله الرب: 
العمررل لررم يحررا  بأعجرراب يهررو ا الررذي كرران يريررد الثالثمابررة دينررار  ثمررن 
يب  ال ليعطيه للفقراء كما قرال  برل ليخرتلس منره  ولألسرف انسراو  الط ِّ

: 26)مرت  «اإلترالف لما ا هرذا »بقية التالميذ وراء  واغتااوا وقالوا: 
(  كرانوا ي نبونهرا وي عجونهررا  ال علرى عمرل خرراطى  برل علرى عمررل 8

صررحيح عملترره  فمررا ا كرران رد فعررل مررريم  الت مررت الصررمت طالمررا أن 
الرب حاعر وسم  كل ما قيل  فهو سي رد  وطالما أنه هو الرذي ي قري ِّم 

م  فرررال يهرررم بعرررد كرررل الكرررالم الرررذي ي قرررال عنهرررا أو عرررن كرررل عمرررل ي قررردَّ 
عمررراًل  لررت بررريقرررد عم»أعمالهررا  هرررذا العمررل حظررري بثنررراء الرررب فقرررال: 

الحررق أقررول لكررم: حيثمررا ي كرررز بهررذا »(  وقررال: 10: 26)مررت  «حسررًنا
)مررت  «اإلنجيررل فرري كررل العررالم  ي خب ررر أيًضررا بمررا فعلترره هررذ  تررذكاًرا لهررا

  أبكمرت المررتكين عليهرا! لرذا علينرا أن فكلمات الرب هذ  (و13: 26
 ىنجتهد في الحصول على رعا الرب ومصادقته على خدمتنا ال رع

 النار  حتى إن كانوا تالميذ المسيحو
نجررا  مررريم فرري موقررف انتقادهررا األول ور يتهررا دفرراع الرررب عنهررا  
عها عندما دخلت تجربة االنتقراد الثانيرة وتركرت مهمرة الردفاع عنهرا  شج 

ألن النجررا  فرري تجربررة يقودنررا للنجررا  فرري تجررارب   كررذا نحررنوللرررب وه
 أخرى تاليةو

لكرررن أسرررفي علرررى يهرررو ا الرررذي اسرررتكثر علرررى الررررب طيرررب بثلثمابرررة 
(  كما 21من الفضة ثمن عبد نطحه ثور )خر 30 ردينار! فقد باعه ب
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 و«واحد يفسد خيًرا ج يالً  خاطى»أنه كان سبًبا في إثارة التالميذ إ  
ذي حيه أ كرم الرب عندما كسرت مرريم قرارورة الطيرب  إن المرهد ال

والمرررهد الالحررق لتتمرريم النبرروات فرري دخولرره االنتصرراري ألورشررليم هررذ  
وجرررد الررررب فيهرررا تعويًضرررا قبرررل  هابررره لرحلرررة  التررريوتلررر  مرررن المرررراهد 

 اآلالم والجميل أنها حدثت قبل الصلب وقبل خيانة يهو او
 نقطة دراسية:  

ال يب مرتين: من المررح   تم إكرام الر  نسكب)
ومن مريم حلرت لعرا   ار   7الخاطئأ ا  لو ا 

والمرتررررران مخ ل  ررررران مرررررن حيررررر   12يوحأرررررا 
 امت نسكب ال يب ومخ ل  ران  ال  الشخصجأ 

مررن حيرر  الزمرران والمكرران، اررالمر  الولرره ارر  
هيررت مررمعان ال ريسرر ، ارر  الةليرر ، ارر  هدايررأ 
لدمأ الر  والثادجأ ار  هيرت مرمعان الهررص، 

ْأج اا  هيت  ا  اليحونيأ  بي  الصليب، المرر   ا 
الوله من امرح  لاطئأ تائبأ والثادجأ من مرريم 

 حلت لعا   المؤمأأ الساجد (.
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 صباح األحد

 حدثان

 األول: يف صباح األحد: دخول الرب االنتصاري ألورشليم
 ؛ 10-1:11؛ مر 11-1:21)مت
 (19-12:12؛ يو 44-28:19لو 

 « قائلني: نريد أن نرى يسوع»يونانيني رؤية الرب الثاني: طلب ال

 (12)يو

 :احلدث األول 

علرررى حرررد التعبيرررر العرررامي هرررو “ حرررد السرررعف”أو  “أحرررد الررررعانين”
قرررد ول  األحرررد الرررذي يرررذك ِّرنا بررردخول المسررريح ألورشرررليم قبيرررل الصرررليبو

-1: 11ى مرررقس 11-1: 21وردت أحداثرره فرري األربرر  برررابر: متررى
  باإلعرررررافة أن هرررررذا 19-12: 12يوحنرررررا ى 44-28: 19 ى لوقرررررا10
 و9: 9تحقيق النبوة التي نجدها في سفر زكريا  كان

م النبروَّة التري « حمار وجحرش ابرن أتران»فالرب بطلبه  قصرد  أن يرتم ِّ
أنرررا »  مثلمرررا قرررال: «ليرررتم الكتررراب»جررراءت عرررن  لررر  فررري العهرررد القرررديم 

  فهررررو الررررذي كرررران يحفررررا الرررررريعة  «ليررررتم الكترررراب»و لرررر  « عطررررران
شررررريعة هللا فرررري وسررررح أحرررررابه  كرررران ي ْعل ررررم أنرررره ال يمكررررن أن يرررردخل و 

 أورشليم قبيل الصليب بدون تحقيق هذ  النبوة:
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اه حةررر  جرررًدا يرررا اهأرررأ صرررحيون، ا   ررر  يرررا هأرررت »
.  و اانٌل ومأصوٌ   حو شلجم.  وذا ملكه  يات  إلجه 
« ونيررٌ،، و اكررٌب الرره حمررا  والرره جحرر  اهررن حترران

 (و 9: 9)زك 
عررادل »هررذ  النبرروة فرري البرررابر األربرر  لررم ترررد كلمتررا: وعنررد تحقيررق 

  ألن هررذا ال يتوافررق مرر  الرررب فرري مجيئرره األول الررذي أتررى «ومنصررور
حيه وديًعا ومتواع  القلب  بل جاء لكي يفردي  أمرا فري مجيئره الثراني 

لكرررري يقضرررري بررررالبر ويحكررررم علررررى كررررل « عررررادلن ومنصررررورن »فسرررريكون 
 المسكونة كالمل  الحقيقيو 

دة أن يحتفرل بعررض المسريحيين بهررذا العيرد فرري الكنررابس  جررت العررا
محتفلين أيًضا بسرعف النخيرل م حيرين برذل  نفرس مرا حردث يروم دخرول 
الرب ألورشليم قبل الصليب مباشررة  حيرث فررش اليهرود للررب الثيراب  
وهتفوا له  مستخدمين أغصان الرجر وسعف النخيل  مثلمرا كرانوا فري 

 نوالظافري العهد القديم يستقبلون الملوك
 (13: 9 مل2 -)راج  ما فعلو  م  ياهو  

مرر  أن النبرروة  كرررت فقررح أن الرررب سرريأتي راكًبررا علررى جحررش ابررن 
رررر  أتررران  لكرررن اليهرررود فعلررروا لررره بحسرررب أمنيررراتهم لتكرررريم المسررريَّا المنتظ 
والم خل ِّ  لهم  مستخدمين سعف النخيل الذي يرير إلى النصرة علرى 

 األعداءو
 ا ال جيب أن ننساه يف أحد الشعانني:وأود أن أنوه على م

ثرم بعرد « أ وصرنَّا»لقرد هتفروا لره:  حأوصأ ا، حم اصلبا  اصلبا؟ :  -1
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اصرلبه! »أربعة أيام أحضر ر ساء الكهنة بعض تابعيهم الذين هتفروا: 
ع بكرررررالم «! اصرررررلبه! ووو دمررررره علينرررررا وعلرررررى أوالدنرررررا   فرررررالرب ال ي خرررررد 
لررب م بتعررد عررن الرررب  فحتررى الرررفتين وهتافررات الحنرراجر  طالمررا أن الق

ولرررو تنبرررأ الررررخ  باسرررم الررررب  وطالمرررا أنررره بعيرررد عرررن الررررب سيسرررم  
: 7)مرررت« و ا هبرروا عنرري يررا فرراعلي اإلثررمإنرري لررم أعرررفكم قررح»القررول: 

م مررن تقلررب آراء البرررر حيرر   فهررا هررو  (و 23 وفرري هررذا نقررول: ال ت صررد 
  وفرري  ات «دابررن داو »الرررب هتفرروا لرره كالم نقِّررذ لهررم والمسرريَّا الم نتظ ررر 

 األسبوع صلبو   م علنين قمة رفضهم لهو 
قالوا إن هللا سروف يقضري علرى  28)لتأكيد الفكرة: في أعمال 

بعد نجاته مرن السرفينة  -بولس لمجرد أن الثلبان نرب بيديه 
فرردع  مررن  وعنرردما لررم يمررت  قررالوا عنرره إنرره إلررهو  -المنكوبررة 

 آراء البرر المتقلبة(و

غيرررر الجمررروع  «أوصرررنا!»صررررخت:  التررريحترررى و ن كانرررت الجمررروع 
  لكررررن «اصررررلبه!»المنقررررادة بواسررررطة ر سرررراء الرررررعب الترررري صرررررخت: 

أوصرررناو مبرررارك اآلتررري »السررر ال: أيرررن اختفرررت الجمررروع التررري صررررخت: 
 وقت محاكمته وصلبه !! «باسم الرب

هذا يسروع »هتفوا للرب باعتبار  نبًيا قابلين:  الأب  حم المله؟: -2
(  وتجرراهلوا أن الرررب 11: 21)مررت « ليررلالنبرري الررذي مررن ناصرررة الج

(و فهل الرب 36: 2)أع « رًبا ومسيًحا»أعظم من األنبياء  فاهلل جعله 
 هو سي ِّد على حياتنا 

كانررررت لل  صررررأا مررررن الرومرررران حم مررررن ابونيررررأ إهلررررج ؟:    -3
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وكرانوا يرجرون مرن ورابهرا أن ينقرذهم مرن عبوديررة « أ وصرنَّا»صررختهم: 
ي  لرر  الوقررت  وفرراتهم أن عبوديررة الرومرران الرومرران الم سررتعبِّدين لهررم فرر

(  26: 2ترري2أرحررم مررن عبوديررة إبلرريس الررذي يقتررن  البرررر إلرادترره )
(  فكران براألحرى أنهرم يهتفرون 10:10والذي يسررو ويرذبح وي هلر  )يرو

له أن ينقذهم من عبودية إبليس  وأن يربح القوي وينهرب أمتعتره )مرت 
ت والسررررالطين وي رررررهرهم (  ويهتفررررون لرررره بررررأن يجررررر ِّد الرياسررررا29: 12

(  لكررنهم برردون هترراف لرره  15: 2جهرراًرا اررافًرا بهررم فرري الصررليب )كررو 
كم  (و 15: 3فعل  ل !ى فهو نسل المرأة الذي سحق رأر الحيَّة )ت  

مررن مرررة طلبرررت  ق أن ينقررذك مرررن مررراكل  ال منيرررة ويسرردد احتياجاتررر  
وهرررو الماديرررة ولكنررر  تجاهلرررت مرررركلت  األساسرررية واحتياجررر  األعظرررم 

 والخالص من أسر الخطية ! إبليسالتحرر من عبودية 
عنردما أرسرل الررب تلميذيرره   ر  الكرامرأ  رر  للرر  حم ل ترران؟  -4

أحرد لمرا ا إن سرألكما »لي حضرا له حماًرا وجحًرا ابن أتران  قرال لهمرا: 
 «وإليه الرب م حتاجن تحالن الجحشو تقوالن: 

الحمرار فري مكران في البداية نقول: رغم إن الرب كران فري مكران  و 
آخررر  لكنرره كرران يعلررم مررا يجررري فرري المكرران اآلخررر  وهررذا ي كررد أنرره لررم 
لرررري العلررررم والمتواجررررد فرررري كررررل مكرررران )مرررر   يكررررن النبرررري فقررررح  بررررل هللا ك 

(  وهررو يعلررم الحرروارات حتررى الترري سررت جر ى فرري المسررتقبل  8و 7:139
فهررررو يعلررررم المسررررتقبل  لكررررن إبلرررريس ال يعلررررم المسررررتقبل  ألنرررره لررررو علررررم 

 ستقبل  لم ا قاد اليهود للصليب  ألن بالصليب ه يمتهوالم
وفرري قررول الرررب إنرره محترراج للحمررار  كررم فرري هررذا رسررالة ل نسرران! 
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فالحمرررار عرررادة م تعرررب واإلنسررران مولرررود المررررأة شررربعان تلًبرررا  و ن كررران 
الرب محتاًجا للحمار ليستخدمه في هذ  المهمة  فكم حاجة الرب لكرل 

إنرررراًء »بررررل ليسررررتخدمه ويصرررري ِّر    فقررررح خرررراطى  ال ليحرررررر  مررررن الررررربح 
 «!للكرامة نافًعا للسي ِّد مستعًدا لكل عماًل صالح

 متى يفكر الحمار بطريقة خاطئة  
سررررربق أننررررري عرعرررررت المررررررابهة برررررين اإلنسررررران البعيرررررد عرررررن الررررررب 
والحمرررررار  ألن كلمرررررة الررررررب ت كرررررد أن اإلنسررررران يولرررررد كجحرررررش الفرررررراء 

ار أفضررررل حررررااًل مررررن (  بررررل وأحياًنررررا يكررررون وعرررر  الحمرررر12: 11)أي
الثرررور يعررررف قانيررره والحمرررار معلرررف صررراحبه  أمرررا »اإلنسررران العاصررري 

 (و3: 1)إش« إسرابيل فال يعرفو شعبي ال يفهم
يفك ِّرر الحمررار خطررأ عنرردما يرررى أن هنرراك مالبررس قررد وعررعت عليرره 
)ثياب الخالص(  وأرًعا ف رشت تحته  والنار تت احم وتهتف بكل قروة 

كررل هررذ  الكرامررة لرره حيفتخررر متعظًمررا! إ   فرري كررل ناحيررة لرره  حرريظن أن
يعتقد أنره م سرتحق لهرذ  الكرامرة وهرذ  الهتافرات  حيرث تتهراتف الجمروع 

 على الترحيب به!
ربمررا تنعررت الحمرررار  وأنررت تقررررأ هررذ  الكلمرررات  بالحماقررة  إ  كيرررو 
ينسررى ماعرريه! بعررد أن كرران موثوًقررا بررالمربض  يظررن أن هررذ  الكرامررة 

بهررا الرررب  لرره! وننسررى ونحررن ننعترره بررذل  الترري تخرر  الرررب والمعنرري 
ررن يأخررذ مجررد الرررب لنفسرره وكرامررة الرررب لنفسرره مررن خررالل  بررأن هنرراك م 
مجاالت استخدام الرب لره  وينسرى أن كرل صرال  وعظمرة فري حياتنرا 
مصردرها الرررب  وكررل كرامررة ي عطيهررا لنررا الرررب ونحررن فرري حقررل الخدمررة 
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ون حيرررراة ملرررر  يجرررب أن ن رجعهررررا لرررره ونعترررررف أننررررا نحرررن مررررا إال حررررامل
م الطعررام “ السررفرجي”الملرروك ورب األربرراب  نحررن نعمررل مثررل  الررذي يقررد ِّ

للمرررر منين  لكنرررره ال ينسررررى أبررررًدا أن المصرررردر هررررو مخررررازن هللا الترررري ال 
تنضرررب وقلرررب الررررب يسررروع المملررروء بالحرررب لقطيعررره  والمررر من الخرررادم 

لرريس الغررارر شرريًئا  وال السرراقي  بررل هللا »لرريس سرروى آلررة فرري يررد الرررب 
 (و 7: 3كو1) «ذي ي نميال

أ لرريس هررذا مررا يحرردث فرري حياتنررا  حررين نطلررب الكرامررة والمجررد 
وفرري الوقررت نفسرره يصررعب  -رغررم أننررا ال نسررتحق شرريًئا  -ألنفسررنا 

ررررن يسررررتحق اإلكرررررام وحررررد و ليتنررررا نتمثررررل بيوحنررررا  علينررررا أن ن كرررررم م 
: 3)يرو« يأبغ  حن ذله يزيد وحد  حدرا حدبر »المعمدان الذي قال: 

 (و  30
 لسؤال اآلن: وا

هل نهتم أن نحتفل برالرب يسروع احتفرااًل شركلًيا مظهرًيرا فقرح  بينمرا 
قلوبنا ممل ة من الررور المختلفة مثل  ل  الهيكل اليهودي الذي كانوا 

 يفتخرون به بالمظاهر الركلية الجوفاء فقح !
* 
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 :  للدراسة
 .نكاء المسجت يوم الحد اله حو شلجم نعد نلولحا لحا االمله

مررر  اأررد  بررر لعررا    نكرر  الررر  ثررمث مرررا . 
لرررره حو شررررلجم ال رررر  ومررررر  ا ،(35: 11)يررررو

مرررر  الثالثرررأ وال ،(41: 19ل  رررت لب لرررا )لرررو
 (.7: 5 ا  البس ان )اب

 
فهي مدينة المل  العظيم  وكم من المرات أرسل  حو شلجم، حما ان

رسررلين  لكنهررا إمعاًنررا فرري رفررض صرروت الرررب لهررا إليهررا الرررب أنبيرراء وم  
قتلت األنبياء ورجمت المرسلين إليهرا وختمرت جرابمهرا برالتخطيح لقترل 

لكننررا نتعجررب مررن محبررة الرررب لهررا! إ  يررذكر الكترراب أنرره   الرررب نفسررهو
(  41: 19)لرو «حيما هو يقترب مرن المدينرة نظرر إليهرا وبكرى عليهرا»

تأتى بمعنى أجهش في البكراء  بكرى ح ًنرا عليهرا وعلرى  «بكى»وكلمة 
إنرره علررم مررا سرريأتي عليهررا علررى مررا سيصرردر منهررا تجاهرره  مسررتقبلها ال 

بكرررى عليهرررا وهرررو مرررن دمرررار وخرررراب  ألنهرررا لرررم تعررررف زمررران افتقادهرررا  
خارجهررا فرري الوقررت الررذي كرران ر سررا ها فرري داخلهررا يخططررون لقتلرره  
ل رررري العلررررم كرررران يعلررررم مررررا يجررررري عررررد  مررررن مواقررررف  والرررررب باعتبررررار  ك 

كرران ي يرد مررن ألرم الرررب  وهررو ومر امرات  بمررا فيهرا هررذا الموقرف  وهررذا 
فرري هررذا يختلررف عنررا كثيررًرا  حيررث أننررا نتررألم مررن المواقررف الترري تظهررر 
أمامنرررا فقرررح  أمرررا تلررر  التررري ال نعلرررم عنهرررا شررريًئا  وهررري عررردنا ال نترررألم 

كان يترألم ألنره عرالم حترى باألفكرار  -تبارك اسمه  -منها  لكن الرب 
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آلالم  ستصرردر منررا والرردواف  ممررا ي جررر ى عررد و ت رررى هررل لررو تعرعررنا 
رابحررة الرردخان أم رابحررة اللبرران العطرررة كمررا نجرردها فرري سرريدنا المعبررود  

مرن الصربر  حيث في كل مواقرف آالمره كانرت تظهرر أمجراد  المتنوعرة
 والونااأ و و  االح مال، والخ وت لمشيئأ حهجا... إلخ؟ 

* 
 احلدث الثاني: 

 (:36- 20: 12ب اليوداديون حن يروا يسوت )يوطل
الضرررجة الكبيررررة التررري أحررردثها المسررريح وأتباعررره عنرررد دخولررره بسررربب 

أورشررليم  أثررار هررذا إعجرراب بعررض الحجرراج اليونررانيين  فطلبرروا أن يررروا 
يسرررروع   هبرررروا إلررررى فيلرررربس وطلبرررروا منرررره هررررذا الطلررررب  وفيلرررربس  هررررب 

 ألندراور و هب كالهما ليخبرا يسوعو
ايرةو فقرد ومن المالحا إن أندراور كان م ثقاًل بهذ  الخدمة من البد

( وجرراء بررالغالم  ي الخمسررة  42: 1جرراء ببطرررر أخيرره للمسرريح ) يررو
: 12(  وجراء باليونرانيين للمسريح )يرو9: 6أرغفرة والسرمكتين للررب )يرو

(  فكانررررت خدمترررره فرررري الظررررل  خدمررررة بسرررريطة  لكنهررررا مرررر ثرة لكرررري 22
يحضر األشخاص للرب والرب يقوم بالعمل الحقيقي فريهم ثرم بهرم  مرا 

ل الفرردي التري كثيرًرا مرا نسرتهين بهرا مر  أن لهرا ثمراًرا أثمن خدمة العمر
 عظيمة تظهر حيما بعد!

فرري هررذا الموقررف أعلررن الرررب أعظررم إعررالن: إنرره حبررة الحنطررة الترري 
 سوف تق  في األرض وتموت لكي تأتي بثمر كثيرو
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  فجاء الصوت «!مجد اسم »في هذا الموقف صل ى الرب لآلب: 
  !«و  د أيًضاوأمج ِّ   مجدت»المسموع من السماء: 

وهررذ  ليسررت أول مرررة يررأتي فيهررا الصرروت مررن السررماء علررى الرررب  
فجرراء الصرروت مررن السررماء ثررالث مرررات: هنررا وسرربقها وقررت المعموديررة 

« هررذا هررو ابنرري الحبيررب الررذي برره سررررت»حيررث جرراء الصرروت قرراباًل: 
هرذا هرو ابنري الحبيرب »( وجاء أيًضا وهرو علرى جبرل التجلري: 3)مت 

 (و17)مت « وحد  اسمعوا الذي به سررت له
*** 
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 يوم االثنني

 
 أحداث ةثالث

 شجرة التني غري املثمرة. -1
 (.14-12: 11؛ مر 19-18: 21 مت)

   .تطهري اهليكل -2
 (.46و 45:19؛ لو 19-15: 11 مر؛ 13، 12: 21 )مت

 ح يعّلم اجلموع ويشفي املرضى.  املسي -3
 (.48و 47:19؛ لو 18-17: 11؛ مر 16-14: 21)مت 

 :احلدث األول 

فررري الصررربا  بررراكًرا وفررري طريقررره ألورشرررليم  جررراع فررررأى شرررجرة ترررين 
ولكنه لم يجرد   عليها ورو فقح  فجاء إليها لعله يأخذ من ثمرها ويأكل

وهررذ  حالررة شررخ  لرره مظهررر فقررح وبرردون   فيهررا إال ورًقررا فقررح  فلعنهررا
ررثمررر حقيقرري و ن كرران لهررذا مرردلول عررن األ   مرررة  ة اليهوديررة غيررر المثمَّ

لكنه يمثل حالة عامة يليش فيهرا الكثيررون اليرومو إن حياتنرا ال تظهرر 
سررروى أوراو و نمرررا الثمرررر الروحررري الحقيقررري غيرررر موجرررود أو يكررراد ي ررررى 
بصررعوبة  فربمررا يقابلونرر  بترحرراب شررديد ولكررن المحبررة الم خلصررة غيررر 
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عرررون غيررررهم علرررى العطررراء والتبررررع ب يرررات مقنعرررة وربمرررا يحر ِّ   موجرررودة
 ال يمدون أيديهم في جيوبهم وو وهكذا!!ولكنهم 

: طالما أن الكتاب يقول إنه لرم يكرن وقرت اإلثمرار  يتساءلالبعض 
 ولما ا لعنها عندما لم يجد فيها ثمًرا !  لما ا طلب الرب منها ثمًرا

يقول بعض الدارسين إن الررب كران يتوقر  منهرا بروادر الثمرر التري  
كررن هررذ  الرررجرة العقيمررة لررم كانررت األشررجار تعطيهررا فرري  لرر  الوقررت  ل

 بوجود ثمر في المستقبلو  ينبىيكن فيها حتى زهر 
 :احلدث الثاني 

رر فيهرا الهيكرلو  أما تطهير الهيكل فهذ  هري المررة الثانيرة التري يطه 
وهي التري   (17-13: 2 يو) كانت في بداية خدمته في لهالمر  الو 
  هرم انروا أنره «يمرهقوفري ثالثرة أيرام أ    انقضوا هذا الهيكل»قال فيها: 

يقرررول عرررن الهيكرررل المبنررري وحرفررروا هرررذا الكرررالم بعرررد ثرررالث سرررنوات فررري 
إن  اك قرال إنري أنقرض )مر   :نهاية خدمته في وقت المحاكمرات قرالوا

أنررره قرررال: انقضررروا( هرررذا الهيكرررل وفررري ثالثرررة أيرررام أبنيررره )مررر  أنررره قرررال: 
لتطهيررر  والمررر  الثادجررأ  قيم نفسرره مررن األمررواتأقيمرره(  إشررارة ألنرره سرري  

 الهيكل تمت هناو
 الخررراطىجلرررس وصرررن  سررروًطا ليعطررريهم فرصرررة ليصرررلحوا الوعررر  

بدون خسابر  ثرم كرب  موابرد الصريارفة حيرث كران فري الهيكرل صريارفة 
لتبرررديل عمرررالت الحجررراج اليهرررود الرررذي أتررروا مرررن بلررردان كثيررررة بعمرررالت 
البلدان الوافدين منهرا  فهنراك وصرايا عرن العررور والتقردمات تقرول إنره 

الممكررررن أن يرررررتروا  بررررابح مررررن أورشررررليم وال يحملرررروا مررررن أمرررراكنهم  مرررن
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ولهررذا كرران هنررا حمررام لتقدمررة للفقررراء يررتم عرعرره للبيرر   لكررن   البعيرردة
بعض المنتفعين استغلوا هذا األمر للتجارة ولتحقيق المكاسب بداًل مرن 

قررال: »مسرراعدة العابرردين والمعيرردين وفرري تطهيررر  للهيكررل عررن الحمررام: 
  لرئال يسربب لهرم خسرارة ماديرة  حًقرا مرا أروعره «مرن ههنرا! ارفعوا هذ 

 شخًصا وديًعا!
ومررررر  أن أفضرررررل مكررررران فررررري المدينرررررة هرررررو الهيكرررررل صرررررار مغرررررارة  

لصوص! فأن كان الرب في تطهير  للهيكل فري بدايرة خدمتره قرال لهرم 
(  لكنره هرا 16: 2)يرو « ال تجعلوا بيت أبي بيت تجرارة»عن الهيكل: 

أي بعررد  -ي المرررة الثانيررة فرري نهايررة خدمترره هررو فرري تطهيررر الهيكررل فرر
بيترري بيررت الصررالة يرردع ى وأنررتم جعلتمررو  »قررال لهررم:  -ثررالث سررنوات 
بيررتكم »(  وبعرردها لررم يقررل: بيترري بررل: 13: 21)مررت « مغررارة لصرروص
ررر 38: 23)مررت « ي تررر ك لكررم خراًبررا (  فلررم يعررد بيترره وحتررى بعررد أن طهَّ

بررل خرررج منهررا ليبيررت فررري الهيكررل لررم يجررد راحترره ليبيررت فرري أورشررليم  
ْني ررابيررت »البيررت الررذي وجررد راحترره حيرره فرري  وفرري  (و 17: 21)مررت« ع 

هرررررذا المررررررهد نررررررى أن الررررررب عنررررردما أرو  أبنيرررررة الهيكرررررل لرررررم ينخررررردع 
 .بالركليات واألنظمة والمظاهر

 احلدث الثالث: 

م ويرفي المرعى  فررغم تلبره فري تطهيرر الهيكرل بعد هذا كان يعل ِّ 
لكرررن هرررذا لرررم يعرررق تررردفق مرررراعر  الرقيقرررة تجرررا   وح نررره لمرررا كررران حيررره 

مهررم والعمرري والعرررج شررفاهم وكمررل اليرروم كلرره فرري الهيكرررل الجمرروع  فعلَّ 
ْني اوبعدها  هب لبيت   ليبيتو ع 
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 يوم الثالثاء

 
 مثاني أحداث

أحداث( التي حدثت مر  المسريح  8يسجل الوحي األحداث الكثيرة )
ْني رابيرت  يوم الثالثاء  والتي تبدأ في طريقه مرن ألورشرليم  ثرم دخولره  ع 

الهيكرررل ومحاورتررره أغلرررب الفئرررات اليهوديرررة المررررهورة فررري هرررذا الوقرررت  
وانتقاد  وكرفه للفريسيين الفئة األكثر شهرة في تطبيق التقليد اليهودي 
بطريقة حرحية شركلية  ثرم خروجره مرن الهيكرل وأورشرليم والتنبر  بخرراب 

 أورشليم ودمار الهيكلو
 :احلدث األول  

ررب التالميررذ أن التينررة الترري لعنهررا : شررةر  ال ررين غيررر المثمررر  تعج 
(  26-20: 11مررى 22-20: 21مس أنها قرد يبسرت )مرتالرب باأل

فقال لهم الرب  إنه إن كان لهم إيمان مثل حبة خرردل ال يفعلرون أمرر 
التينة فقح  بل يقولون للجبل انتقل من هنا وانطر  في البحر  فينطر  

 المعج ات! فاإليمان يصن 
  :احلدث الثاني 

يسرتكمل المسرريح  حروا  الررر  ال ويرر  مر، حغلررب ال ئررا  اليحونيررأ:
م الرررعب وتالميرذ  المسريرة ويصرل ألورشرليم ويردخل الهيكرل وهنراك يعل ِّر
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و   به يلتقي فئات كثيرة من األح اب والجماعات اليهودية كل   رويبر ِّ 
 البسرم الول:مين: منها تريد أن تتصيد  بخطأ وينقسم الحوار إلى قسر

والبسرررم   نررررا  فررري هرررذ  النقطرررة وهرررو األحررر اب اليهوديرررة تسرررأل المسررريح
في النقطة التالية هو يسأل الفريسريين باعتبرارهم الحر ب األكثرر  الثاد 

تررديًنا وتررردًدا والررذين طالمررا كررانوا معانرردين لرخصرره ورافضررين لرره مرر  
رون أنفسررهم أنهررم كررانوا يلبسررون الرردين كمظهررر بررال جرروهر وكررانوا يعتبرر

أفضل من باقي الرعب  لكنهم كانوا يخفون شرور قلروبهم بهرذا الثروب 
د برره الرررب مررراًرا واصررًفا ريرراءهم هررذا بررأنهم مثررل قبررور  الررركلي الررذي نررد 

 مبيضة من الخارج  بجرأة وشجاعة فابقة م حذًرا باقي الرعب منهمو
-1: 22ى 46-23: 21)مررت ر سرراء الكهنررة وشرريوخ اليهررود  -1
 سرررر الهم لرررره :(19-1: 20لرررروى 12-1: 12  33-27: 11ى مررررر14
ألنهررم أعطرروا أنفسررهم الصررالحية  « م الةمرروتنرراس مررل ان تعل  رر» :كرران

م يظهررر علررى السرراحة  فيراجعررون مررا يقدمرره والسررلطان لمتابعررة كررل م عل ِّرر
م واعتبرروا أنفسرهم من تعاليم ليتأكدوا من دقة تعاليمره وصرالحيته كمعل ِّر

المسرريح بسررر ال عررن معموديررة يوحنرررا لين عررن الررررعب  أجررابهم و المسرر  
المعمدان وكأنره يقرول لهرم: هرل م رنح المعمردان مرنكم تصرريًحا لي مرارر 
تعاليمه ومعموديته  وكذل  أراد أن يقول لهم إن المعمردان شرهد عنري  
فأن كنرتم ت منرون بالمعمردان وبأرسراليته  فعلريكم أن تقبلروا مرا قالره ومرا 

ثرل   امينوم ثل الكرمة والكررَّ   ينشهد به عني  ثم قال لهم م ثل االبن وم 
وكل هذ  األمثال رًدا عليهم وعلى س الهم  رغًمرا أن   ع رر ابن المل 

 برالتوراة معظم ه الء كانوا من شيعة الصردوقيين الرذين لرم ي منروا سروى 
 فقح من العهد القديمو
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: 12ى مر22-15: 22هيردوسيون وتالميذ الفريسيين )متال  -2
ررف   :(26-20: 20لرروى 13-17 الفريسرريون أن فرري األمثررال السررابقة  م  هِّ

: 22 مسرركو  بكلمررة تدينرره )مررتم عررنهم  فتررراوروا ليكرران المسرريح يررتكلَّ 
)أتبرررراع هيرررررودر ا فئررررة سياسررررية(   *( وتحررررالفوا مرررر  الهيرودسرررريين15

رررررى ج يررررة لقيصرررررر أم ال  وكانرررررت إجابرررررة  فسررررألو : هرررررل يجررررروز أن ت عط 
ج يرررررة(  كرررررونهم يررررردفعون )وهرررررو معاملرررررة ال †المسررررريح أن يعطرررررو  دينررررراًرا

الج ية  فهم تحت سلطة وعبودية الدولرة الرومانيرة )كرانوا مرن قبرل فري 
: 8 ون إننرررا لرررم نسرررتبعد ألحرررد قرررح )يرررونفرررس المكررران وفررري الهيكرررل يقولررر

وهررري )مرررا لقيصرررر لقيصرررر إً ا أعطررروا »(! وكانرررت إجابرررة المسررريح: 33
هرري و  «مررا ق قو  (رسررالة للفريسرريين الررذين يرفضررون طاعررة السررلطات

رسالة للهيردوسيين الذين تركوا أمور هللا  اًنا أنهم تحت حماية الدولة 
 لين أصحاب النفو وو والمس  
: 20لرررو ى27-18: 12ى مرررر33-23: 22الصررردوقيون )مرررت -3
هرررم فئرررة مرررن عليرررة القررروم الرررذين كرررانوا أغنيررراء وكانرررت لهرررم  :(27-40

السرريطرة علررى المناصررب مررن خررالل نفررو هم وأمرروالهم كرران مررنهم قيافررا 
ران ح  ربيس الكهنة وحنَّ  ا  صراحب النفرو  األقروى  لرم يكرن ي منرون إال م 

بنامور موسى فقح ولرم ي منروا بالقيامرة مرن األمروات  فجراءوا يسرألون 
                                                 

سهااب لااعدى خالاام ااام  ني   اا   ،كاا ا ريودسيوااموا نيااوريدس واادسين سنيحتاا تل دمااا م  ريد سنياا ي  *
ُخال   نيع ريدف تسمس ريدعتل ك نوري ت فضوا مت نًي  ستحنينوا ابدعه  ريدق مي كاله ستن ظ سا ريملسم  

إال أهنب  ،ص  ريمل
 لش ة، كم  أوالفن  ريدعك . همل ت سري يف تسوع هعري ريملنقع، فك نوري تق سنيون

ي وااب نياال سرياا  ر هااه نيال هم ااه دمسا سريدعجما  هناا  أا ريدا ا يف ريف قاا كن مل تكال نيعااه اا  يتناا ك   †
 (. 9: 8كو2امده ريد ي، اًق  دق  ريف ق  سهو غين دكي نس غين حنل لفق ة )
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)الذي ي من بالقيامة وقد أقام أمواًتا( قصة أقرب للخرافة وهي أن امرأة 
كانت مت وجة من رجل ولم ينجب منها ومات زوجهرا دون أن ت نجرب  

وهكررذا سرربعة إخرروة  وو ذها أخررو  )وفًقررا للرررريعة( ولررم ي نجررب ومرراتفأخرر
ففري القيامرة   ت وجوها تباًعا ولم ينجبوا منها  وآخر الكل ماتت المرأةو

رر رر نْ )يررا م  مررن السرربعة سررتكون لرره زوجررة  فقررد كرران  نْ ترر من بالقيامررة( لم 
قصرردهم بهررذ  القصررة اله ليررة أن يسررخروا مررن عقيرردة األمرروات الترري لررم 

بها  كما أنهم أرادوا أن يضرعوا المسريح فري مرأزو ل جابرة منهرا  ي منوا
مررررة سرررريكونون نهررررم فررري القياإبطريقرررة منطقيررررة ولكرررن المسرررريح أجرررابهم: 

ترب موسرى أثبرت لهرم أن هللا إلره أحيراء كالمالبكة ال يت وجرون    ومرن ك 
إلرره إبرررا يم   يهررو  إلرره آبررابكم :هكررذا تقررول لبنرري إسرررابيل»ولرريس أمرروات 

برالرغم مرن  (و 15: 3)خرروج «و لره يعقروب أرسرلني إلريكمو او له إسرح
الفريسررريون مررا قالررره  أيَّررد مئررات السررنين مررر  مرروت هرر الء اآلبررراء األوابررل

المسررريح للصررردوقيين مرررن جهرررة القيامرررة مرررن األمررروات )ألنررره ثمرررة هنررراك 
 خالف في المعتقدات في القيامة بين الفريسيين والصدوقيين(و

: 12مررررررى 40-35: 22( )مرررررتوهرررررو ناموسررررري)أحرررررد الكتبرررررة  -4
سرررررأل أحرررررد الكتبرررررة الررررررب يسررررروع عرررررن الوصرررررية العظمررررررى : (28-34

ى( وأجابرررره المسرررريح  هرررري محبررررة هللا ومحبررررة القريررررب كررررالنفس  )الفضررررل  
ن هررذ  المحبررة ق وللقريررب هرري أفضررل الررذبابح إوأعرراف هررذا الكاتررب 

وحين رأى الرب يسوع هذا الكاتب يجيب بعقل )بمعرفة وصردو(  قرال 
 عن ملكوت هللاو إنه ليس بعيًدا
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 :احلدث الثالث  
فرري هررذا الجرر ء تنتهرري أسررئلة األحرر اب : س ال ريسرريينالمسررجت يأعررر   

اليهوديررة للمسرريح ويبرردأ المسرريح فرري توجيرره سرر اله للفريسرريين  هررذا هررو 
 الج ء الثاني من الحوارو

على الرغم من توافرق الفريسريين مر  مرا قالره المسريح فري حروار  مر  
ة مرررن األمررروات  إال أنررره لرررم ينخررردع مرررن هرررذا الصررردوقيين بررررأن القيامررر

 التحالف الكا ب  فكرفهم أمام أنفسهم وأمام الجمي و
   ى 46-41: 22)مررت :معرررا حمفكرررف عررحالة الفريسرريين فرري
 (و44-41: 20لو ى37-35: 12مر

انتهرت الفئررات السررابقة فرري محراورة المسرريح  لعلهررم يتصرريدو  بكلمررة  
أ المسررريح يسرررأل الفريسررريين سررر اًل لكرررنهم فررررلوا فرررراًل  ريًعرررا وحينهرررا برررد

محيررًرا: إ ا كرران المسرريح ابررن داود  فكيررو يرردعو  داود رًبررا ! لررم يفهمرروا 
بررالطب  أن المسرريح ابررن داود بحسررب الجسررد وأيًضررا هررو رب داود ألنرره 

 هو هللاو
  ى 36-1: 23)مت :تبليد م المسيح يكرف رياء الفريسيين في
 (و47-45: 20لو ى 40-38: 12مر

لمسررريح كرررذب هررر الء المتررردينين الرررذين كرررانوا يهتمرررون كرررذل  كررررف ا
بالمظهر الخارجي أمام النار وفي الخفراء يفعلرون مرا يحلرو لهرم  وهنرا 

د سررريفه علرررى هررر الء الممثلرررين الرررذين يررردعون المعرفرررة وفررري يسرررتل السررري ِّ 
السررلوك مناقضررون  حيررث ال يفعلررون بمثررل هررذ  التعرراليم  فينرر ل علرريهم 

 يها حالتهم ويكرفهم أمام الجموعومجموعة من الويالت  ينتقد ف
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   :احلدث الرابع 

 (.4-1: 21لو ؛44-41: 12)مر ال ملأ ال بير  وال لسان
ينتهي المسيح في هذا الحوار الطويرل ويتجره ناحيرة الخ انرة )مكران 
العطررراء( ويجلرررس هنررراك ليررررى الجمررر  كيرررو يعطررري وفررري وسرررح تررر احم 

فلسررين مررن إعوازهررا  الجميرر  فرري العطرراء  يرررى امرررأة أرملررة فقيرررة تعطرري
وليس كالباقين الرذين يعطرون الكثيرر والكثيرر  لكرن مرن فضرلتهم ولريس 

ب المرأة ومدحهاو  من احتياجهم  فطو 
 للدراسة:  

م الرر  الكجيجرأ ولرج  ا  المما ما  الروحجأ يح
 رررال للأامومررره:   26:  10الكمجرررأ، ا ررر  لو رررا 

كجف تبرح؟ ال يحرم ارم تبررح؟، لكرن اجرف تبررح؟  ر  
لمةرررن جمرر، معلومررا  حم ل الررت درروً ا ت ررج  تبرررح 

نا؟    تبرح ل عظ اآللرين ممرا تبررحف حم تبررح لكر  
تسررله نموجررب المعراررأ، ارر خل  د سرره والررتين 
يسررمعوده؟، و أررا يرررع الةمرر، اجررف يلبرر  دحاًمررا 

احأررا  المع رر   (. 41: 12ارر  الخزادررأ )مررر  
المسرو  و أا  المع ر  ار  الخ راء اكررام الرر  

ع ررر  هريررراء حو ليأرررال المرررد  مرررن و أرررا  مرررن ي
 الأاس.
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   :احلدث اخلامس 

 (.39 -37: 23)مت الأبو  ان لرا  حو شلجم
بعرررد أن انتهرررى المسررريح مرررن كررررف حقيقرررة الفريسررريين  تحرررد ث عرررن 
أورشرررررليم التررررري لرررررم يكرررررف هللا عرررررن التعامرررررل معهرررررا مرررررن خرررررالل أنبيررررراء 

عن تركه  ومرسلين  إال أنها رفضت هذ  الرسابل الكثيرة  فتنبأ المسيح
لهررا وخرابهررا المسررتقبلي وهررذ  هرري سياسررة هللا مرر  اإلنسرران دابًمررا  ينررذر 

الدينونررة  لعلرره يسررتفيق قبررل عديرردة قبررل أن يوقرر  عليرره العقرراب و بطرررو 
 حلول القضاءو

  :احلدث السادس 

 .(43-37: 12ائ ان من الحاارين )يو
يسررجل الرروحي رد فعررل المجتمعررين السررامعين لكررالم المسرريح ور يررة 

 اته وأفعاله وه الء ينقسمون لفئتين: فئة لم ت من به  وأخرى )وهم معج
كثيرون من الر ساء( آمنت به  لكن لرم يعترفروا برذل  علنيرة خوًفرا مرن 
الفريسررريين  لرررئال يخرجررروهم مرررن المجمررر  وقرررد كررران يوسرررف الرامررري أحرررد 

 ه الء الر ساءو
  :احلدث السابع 

: 21لرو ؛2-1: 13؛ مرر2-1: 24)مرت دبو  ارن نمرا  الحجكر 
5-6.) 

أكمرررل الررررب كالمررره برررالنبوة عرررن دمرررار وخرررراب أورشرررليم  ثرررم خررررج 
متجًهرررا لجبرررل ال يترررون  تبررراهى تالميرررذ  بفخامرررة وروعرررة الهيكرررل )كررران 
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الهيكررل آنررذاك أحررد التحررف المعماريررة(  إال أن المسرريح تنبررأ علررى هررذا 
الهيكل بأنه لن ي ترك حيه حجر على حجر  بل سي نقض ولن يسلم مرن 

والخراب الذي سيلحق بأورشليم  وهو مرا حردث علرى يرد تريطس الدمار 
م والعجيررررب أن الترررراريق يحكرررري أن ترررريطس  70القابررررد الرومرررراني سررررنة 

أعطرررى تعليمرررات صرررريحة بعررردم التعررررض للهيكرررل  إال أن جنررردًيا غيرررر 
متعمد أشعل النار في جر ء منره  فهبرت حيره النيرران وأترت عليره تماًمرا  

ه بررين الحجررارة  كرران الجنررود ينقضررونه وطمًعررا فرري الررذهب الررذي بنرري برر
 الترريحجررًرا حجررًرا لالسررتفادة مررن الررذهب الموجررود  فتمررت كلمررات الرررب 

 قالها عن الهيكل! 
  :احلدث الثامن 

و رتف الشروا د مردون   .امما  مةر ء المسرجت وادب راء الرد ر
 ،5 -3: 24ا  الرررر  ارررن مةيئرررا وظحرررو ف )ادظرررر: مرررتايحرررا المررر

 (. 36 -7 :21؛ لو36-3: 13؛ مر 25مت
وعلرى مرا يبردو   وبكلماته عن المجريء ي نهري المسريح يومره الطويرل

ْني اأن الوقت قد تأخر  وكعادته  هب لبيت  ليبيت فيها حتى يواصل  ع 
 مسيرته وتعليمه للجموع من صبا  الغد في الهيكلو

*** 
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 األربعاء صباًحا

 
 املسيح يعلِّم اجلموع يف اهليكل

 (53: 22لو، 48-47: 19لو؛ 55: 26)مت 

لررم يلتفررت المسرريح لمررا حرردث برراألمس مررن حرروار طويررل فرري الهيكررل 
وانتقاد  الال ع للفريسريين ومحراوالتهم ليمسركو  لينرالوا منره  إال أن قلبره 
الحنان جعله يذهب للهيكل كالعادة وي عل م الجموع الذين كثيًرا ما أشرفق 

 عليهم ألنهم كانوا خراًفا ال راعي لهاو
تعررر ض حيرره صررال  الرررب الررذي اهررر أيًضررا فرري موقررف  وهررذا يرينررا

  رج  لرذات المكران الرذي 9وفي بداية يوحنا  8للرجم في نهاية يوحنا 
 كان سي رجم حيه وقام بتفتيح عيني المولود أعمىو

و ات الموقررف حرردث مرر  الرررب يسرروع الررذي وب ررق المرردن الترري صررن  
مقررررراييس فيهرررررا أكثرررررر قواتررررره ألنهرررررا لرررررم تترررررب  وكرررررأن الخدمرررررة بحسرررررب ال

أحمرردك أيهررا اآلب »اإلنسررانية قررد فرررلت  وبعرردها تهلررل بررالرو  قرراباًل: 
ة ألن هكررررذا صررررارت المسرررررَّ   ووو نعررررم أيهررررا اآلب رب السررررماء واألرض

  بررل يسررتكمل طريررق خدمترره فرري دوابررر أوسرر  منادًيررا الجميرر : «أمامرر 
)مررت  «وأنررا أريحكررم وتعررالوا إلرريَّ يررا جميرر  الم تعبررين والثقيلرري األحمررال»

 (و28و 26و  25:11
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به بسرري ِّ  رر د   حبعرردما خرردم فرري كورنثررور  سررم  مررن أهررل وبررولس تر 
 5كررو1(  وأن بيررنهم زنررًى )11: 1كررو 1خلرروي أن بيررنهم خصررومات )

(  لكررن هررذا لررم يجعلرره يترررك الخدمررة أو يكررف عررن خرردمتهم  لهررذا 1:
 12كررو 2) «هررو ا المرررة الثالثررة أنررا م سررتعد أن آترري  إلرريكم»قررال لهررم: 

د  بالصررال   هررذا ا خدمررة الخررادم  يجررب أن يتمثررل كسرري ِّ وهكررذ  (14:
(و 21:25 الم عررررن العبررررد الصررررالح واألمررررين )مررررتمررررا جرررراء فرررري الكرررر

فالخدمرة كمررا أنهرا تسررتوجب األمانرة  فأنهررا كرذل  تسررتوجب الصررال   
ألننرا عرعرة لسرربب عردم تجرراوب المخردومين أو عرردم تقرديرهم  نكررف 

ترري يجررب أن يتحلررى عررن خرردمتهم وهررذا يتطلررب صررفة إنكررار الررذات ال
بهرا كرل خررادم حقيقري والترري اهررت فرري شرخ  الرررب نفسره بوعررو  
وكذل  في بولس الرسول  ألن الذات فينا تنتظر تقديًرا و كراًما مقابل 
الخدمررة ومرر  أن هررذا رد فعررل طبيعرري وواجررب  إال إننررا نكررل ونتوقررف 
  مرات كثيرة عندما يواجهنا رد الفعل الم عاكس وال نقوى على المثابرة

 لكن ما أجمل أن نتمثل بسيدنا وربنا يسوعو
*** 
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 األربعاء مساًء

 
 َعْنَيابيت  املسيح يذهب ليبيت يف

 (38و 37:21)لو  

م الجمررروع فررري الهيكرررل صرررباًحا وحرررين مضرررى كررران المسررريح قرررد علَّررر
ْني رراالوقررت غررادر للررذهاب لبيررت    فررذهب إلررى جبررل ال يتررون )المنطقررة ع 

ْني ررابيررت الفاصررلة بررين أورشررليم و  ْني ررا( ومنرره إلررى بيررت ع    ليبيررت فيهررا ع 
 كعادته في هذا األسبوعو

 دصفقة يهوذا لبيع السي
 (6-1: 22لو؛ 11و 10و 2و 1: 14؛ مر 16-14:26)مت 
  نتيجررة لمررا قالرره ومررا فعلرره المسرريح فرري األيررام السررابقة )ال سرريما

م طرد الباعة والتجار( وما كان ي نادي به في الهيكل يومًيا ي عل
به الجمروع  أثرار هرذا بغضرة الحاقردين وجعلهرم يعقردون جلسرة 
طاربرررة لمناقرررررة مررررا يخرررر  يسررروع  ألنرررره أصرررربح خطررررًرا كبيررررًرا 

 عليهم وعلى مناصبهمو
  اجتمعرروا مًعررا فرري بيررت قيافررا ربرريس الكهنررة )الررذي كرران قررد تنبررأ

ة مَّرة وال تهلر  األ  مَّرة أن يموت واحد عن األ  مَّ أنه خير لهذ  األ  
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فقوا باإلجماع أن ي قتل المسيح ولكن ليس في العيد  كلها(  وات
لررئال يحرردث شررغب فرري وسررح الرررعب  لكررن مررا جعلهررم يغيرررون 
االتفرراو هررو مبررادرة يهررو ا الترري سررتأتي إلررى  كرهررا وهررذا ي كررد 
سررررلطان هللا علررررى األحررررداث لي صررررلب فرررري أثنرررراء عيررررد الفصررررح 

 (و7: 5كو1باعتبار  الفصح الحقيقي )
 ل المررراهد السررابقة الترري اهررر فيهررا كرران يهررو ا حاعررًرا فرري كرر

المسيح ورأى فيها بغضة هذ  الجماعات الدينيرة التري حراورت 
لِّ  المسيح ولم م يهو ا ما ي حاك يستطيعوا أن يتصيدو  بكلمة  ع 

بره فرري مه ألعداد واسرتغل الفرصررة لي سرل ِّ عررد السري ِّ  تمر امرامرن 
مررررن  30قررررد اتفقرررروا عليرررره  مقابررررل الحصررررول علررررى مبلرررر  مررررالي

وربمررا كرران  - 32: 21خررر - )ثمررن عبررد نطحرره ثررورالفضررة 
: 26سبب كونه هو الذي عررض(  حبقرراءة مترى الثمن بخًسا ل

دون أن مرررررا ا تريررررر»نجرررررد يهرررررو ا كررررران صررررراحب المبرررررادرة:  15
والبرررير لوقررا يقررول إنهررم فرحرروا  و «تعطرروني وأنررا أ سررل ِّمه إلرريكم 

م فمضرى وتكلَّر»ألنهم لم يصدقوا أن واحًدا من تابليه سيسلمه 
ففرحررروا  سرررلمه إلررريهمومررر  ر سررراء الكهنرررة وقرررواد الجنرررد كيرررو ي  

مه فواعدهم وكان يطلب فرصة ليسل ِّ  ووعاهدو  أن يعطو  فضة
 (و6-4: 22)لو  «إليهم خلًوا من جم 

   ِّ رررد صرررفقته لي سرررل ق  م المسررريح بعيرررًدا عرررن الجمررروع التررري كانرررت ع 
ْني ات حيح به لتسمعه يومًيا وربما كانت تتبعه حتى لبيت   وع 

  كرررران يهررررو ا م حًبررررا للمررررال  فكرررران يسرررررو مررررن الصررررندوو وهررررو
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المخصررر  للفقرررراء  وفررري وقرررت العرررراء انررروا أن الررررب يقرررول 
ليهررو ا أن يرررتري شرريًئا للعيررد أو أن يعطرري شرريًئا للفقررراء ربمررا 

 كان يظن في غباوته أن الرب ال يعلم عن هذا شيًئاو
  أول لكنه كان يحمل ما ي لقى حيه  م  أن الررب كران يعلرم مرن

سررررقة بمرررا فعرررل  لكنررره سرررتر عليررره للنهايرررة ومنحررره الثقرررة  لعلررره 
يتراجرر  عررن طريقرره ويترروب  فهررذ  عررادة الرررب! اإلمهررال برردون 
إهمال  لكن يهو ا خان الثقرة  كمرا جراءت عنره كلمرات النبروة: 

   رفر  علريَّ آكرل خبر ي   الذي وثقت بره  أيًضا رجل سالمتي»
ررخرران وهررو فرري دابرررة األ  (و9: 41)مرر « عقبرره ن مرران  خرران م 

فكررون الرررب  وخرران الرررب الررذي أعطررا  الثقررةو   أعطررو  األمرران
لكنرره لررم   يعطيرره أمانررة الصررندوو دون بقيررة التالميررذ هررذ  ثقررة

كرذا ال ننسرى أن   وخان يهو ا الليش والملرحو  يكن جديًرا بها
الرب كان قد أعطا  سلطاًنا لعمرل المعجر ات وشرفاء األمرراض 

كرررل هرررذا لرررم يررر ثر فررري قلرررب يهرررو ا مثرررل بررراقي التالميرررذ  ولكرررن 
رررر رير  لررررذا نحررررن ال نتعجررررب اليرررروم مررررن أشررررخاص الجررررريء الر ِّ

عاشوا بين الم منين وربمرا خردموا الررب ولكرن ثبرت مر  الر من 
 أنهم خدام كذبة وفاعلو شرو

   لكنررره أفسرررد االسرررم “  تسررربيححمرررد”يهرررو ا اسرررمه جميرررل معنرررا  
 عالمة المحبرة التي هي -بلة فلقد استخدم الق   دو بخيانته للسي ِّ 

وال واحررد مررن جمرروع المسرريحيين مررن بدايررة   كرردليل للخيانررة -
لررون االسررم م ِّ فهنرراك أشررخاص يج المسرريحية سررمى ابنرره يهررو او 
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فاالسرم   الخاص بهم وهناك أشرخاص يفسردون االسرم كيهرو او
لرررريس هررررو فقررررح األحرررررف  لكنرررره الصررررفات والتصرررررفات وردود 

فرخصررية   واألفعرال هري الترري تتررك انطباعرات عررن الررخ 
 أي إنسان هي مجموعة من العادات والسلوكيات والتصرفاتو

  يهرررررو ا لرررررم يسرررررتفد مرررررن تحرررررذيرات الررررررب الكثيررررررة  حبعرررررد غسرررررل
أنتم طاهرون  ولكن لريس كلكرمو ألنره »األرجل  قال للتالميذ: 

( وفرري أثنرراء عررراء الفصررح 11  10: 13)يررو «عرررف مسررلمه
عنه  ولكن إن ابن اإلنسان ماض كما هو مكتوب »قال لهم: 

ويل لذل  الرجرل الرذي بره ي سرلم ابرن اإلنسران  كران خيرًرا لرذل  
 (و24: 26)مت «الرجل لو لم يولد

    ا : جاء  ان يحوذا اد  دبو 
  أيًضرررا رجرررل  سرررالمتي الرررذي وثقرررت بررره »  9:41م مرررور

 «وآكل خب ي رف  علي  عقبه  
  ألنررررررره لررررررريس عررررررردو يعيرنررررررري » 14-12: 55وم مرررررررور

علررري  فرررأختبي منررره  فأحتمررل لررريس مبغضررري تعظررم 
بررل أنررت إنسرران عررديلي إلفرري وصررديقي الررذي معرره 
كانت تحلو لنا العررة  إلى بيت هللا كنا نذهب في 

    «رالجمهو 
  مررررررن فضررررررل  ارجرررررر  للرررررررن  ) 16-8: 109وم مررررررور

 الكتابي(
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 فقال لي الرب ألقها إلى الفخاري الثمن » 13 :11زكريا
الكررررريم الررررذي ثمنرررروني بررررهو فأخررررذت الثالثررررين مررررن 

  «وة وألقيتها إلى الفخاري في بيت الربالفض
*** 
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  اخلميس صباًحا

 
 املسيح يعلِّم اجلموع صباًحا

 (53:22، 48و 47:19؛ لو 55:26)مت 

برردأ العررد التنررازلي للسرراعة )الصررليب( الترري جرراء مررن أجلهررا المسرريح 
جيرررًدا بكرررل مرررا سررريأتي  يعلرررى األرض  وعلرررى الررررغم مرررن أنررره كررران يعررر

إال أنررره اسرررتكمل يومررره كرررأي يررروم آخرررر  ولرررم يتراجررر  للررروراء فررري عليررره  
مواصلة العمل حتى النهاية  فقد كران هرذا هرو الغررض الرذي جراء مرن 
أجلرره إلررى العررالم وكانررت هررذ  هرري مررريئة اآلب نحررو  ومررا كرران ممكًنررا 
ألي شرريء مهمررا كرران قاسررًيا مثررل أهرروال الصررليب وآالمرره أن تثنيرره عررن 

 .ع مه أو توقف مسيرته
كران المسريح برالرغم مرن :  تا اليوم: صباحا اان يعل رم الةمروت ا 

معرفترره الجيرردة لمررا سرريحدث لرره بعررد سرراعات  إال أنرره كرران يرررفق علررى 
الجمروع الررذين سررقطوا تحررت وطررأة رعراة أشرررار ال يرررفقون علررى الر يررة 

مرررين( الرررذين )كررراألجير الرررذي ال ي برررالي(  فمرررن ناحيرررة الفريسررريين )المعل ِّ 
ْمررررل )يطررررالبون مررررنهم تتمرررريم وصررررايا  لررررون النررررارحم ِّ ي   أحمررررااًل ثقيلررررة الحِّ

لو ا  ومرررن ناحيررة أخررررى الصرردوقيون )مسرررئو وتقاليررد( وهرررم ال ي مارسررونه
الهيكرل( الرذين اهتمروا بالمكاسرب الماديرة والتجرارة حترى اسرتغلوا الهيكرل 

 وواابفه لصالحهمو
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-17: 26: )مرتإاردان العلجرأ لصرأ، ال صرتا  الصبا  حيً ا: 
 (.13-7: 22لو؛ 16-12: 14؛ مر19

يحتفررل اليهررود فرري مثررل هررذا الوقررت بالعيررد الربيسرري لهررم وهررو عيرررد 
سرة يهوديرة ت رترب وت عرد لهرذا العيرد  حيرث يررتروا الفصح  وكعادة أي أ  

 10شررراة صرررحيحة  كرررًرا ابرررن سرررنة ال عيرررب حيررره ويفحصرررونه مرررن يررروم 
ه م يجرردوا حيرره عيًبررا يررتم  بحررنيسرران  و  ا اختبرررو  ولرر 14نيسرران وحتررى 

( ونحررررن نعرررررف جيررررًدا أن خررررروف الفصررررح هررررو رمرررر  لذبيحررررة 12)خررررر
 «ألن فصررحنا أيًضررا المسررريح قررد   بررح ألجلنرررا»المسرريح علررى الصرررليب 

 (و7: 5كو2)
اشرررتهى الررررب يسررروع أن يصرررن  الفصرررح األخيرررر مررر  أحبابررره الرررذين 
الزمو  طوال مدة خدمتره  ومرن الم كرد أنهرا لرم تكرن المررة األولرى التري 

مهررم عررن فسرأل التالميررذ معل ِّ  الفصرح مرر  تالميررذ و يصرن  فيهررا المسرريح 
الترتيررب لهررذا العيررد  أيررن يريررد أن يصررن  هررذا الفصررح  فأرسررل بطرررر 

ة مرراء ا للمدينررة وسرريجدان إنسرراًنا حرراماًل جرررَّ ويوحنررا وقررال لهمررا أن يررذ ب  
أيررن  :وحررين يتبعانرره سيصررالن إلررى البيررت ويقرروالن لصرراحب هررذا البيررت

ريهما عليررة فسرري    م الفصررح مرر  تالميررذ معل ِّررالعليررة الترري سيصررن  فيهررا ال
وعلررى   ووو هنرراك سي صررن  الفصررحو االحتفرراللهررذا  ومهيررأةكبيرررة م عرردة 

الفررور فعررل التلميررذان بكررل هررذا وتررم كررل مررا قالرره لهمررا المسرريح  وهنرراك 
م مرر  أعرردا الفصررح وكررل مررا يتطلبرره مررا هررذا العررراء حتررى يحتفررل المعل ِّرر

 تالميذ و
توعررح أن الرررب يسرروع لرريس مجرررد  لتررياوهررذا واحررد مررن المواقررف 

 ألنه هللا ااهر في الجسدو   لي العلمإنسان عادي  بل هو ك  
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 اخلميس مساًء

 
 الساعات األخرية من حياة الرب

 على األرض

نصرررل إلرررى السررراعات األخيررررة مرررن حيررراة الررررب علرررى األرض  هرررذ  
هرذا  ولكن األخيرة له فري  ليس فقح األخيرة م  تالميذ   الليلة للمسيح

العرررالم الرررذي رفضررره  يسررروع وهرررو عرررالم بكرررل مرررا سررريأتي عليررره  واجررره 
ألجررل هررذا أتيررت إلررى هررذ  »الموقررف بكررل شررجاعة وكرران لسرران حالرره: 

وهناك شواهد ت كد أنه أخبر التالميذ باعتبار    (27: 12)يو« الساعة
لررري العلرررم بكرررل تفاصررريل رحلرررة الصرررليب حترررى البصرررق واللطرررم والجلرررد ك  
م إلرررى ر سررراء لرررى أورشرررليم  وابرررن اإلنسررران يسرررلَّ وهررا نحرررن صررراعدون إ»

مرم  فيهر أون الكهنة والكتبة  حيحكمون عليه بالموت  ويسلمونه إلى األ  
: 10)مرر «يقروم  وفي اليوم الثالث به ويجلدونه ويتفلون عليه ويقتلونه

 (و33-34
هررررذ  الليلررررة بكررررل مررررا فيهررررا مررررن ألررررم وعرررريق )كررررل األحررررداث كانررررت 

أنررره اشرررتهى أن يأكرررل الفصرررح األخيرررر مررر   مرسرررومة أمرررام عينيررره(  إال
وكررران يهمررره أال   أحبرررا   وافقرررد كررران  م وي صرررلبوتالميرررذ  قبرررل أن يسرررلَّ 

)برال سررند أو معرين(  برل أن يمررأل قلروبهم باألمران ويبرردد  ىيترركهم يترام
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مخرراوفهم وهرررذا مررا يفعلررره الررررب معنررا حرررين يرانررا مضرررطربين وخرررابفين  
 و«أنا هو ال تخافوا!»حيقول لنا: 

 حداثاأل

 المسيح يأكل الفصح م  تالميذ و -1
 عراء الرب )بدون يهو ا(و -2
 حديث الرب األخير لتالميذ و -3
 في بستان جثسيمانيو -4
 القبض على المسيحو -5
 انومحاكمة المسيح أمام حنَّ  -6
 محاكمة المسيح أمام المجم  لياًلو -7
 إنكار بطررو -8

-20: 26)مرت  احلدث األول: املسيح يأكل عشاء الفصحح محع مالميحذه   
 (و29-1: 13يوى 16-14: 22ى لو21-17: 14مر ى25

  لرررم ينررررغل المسررريح عرررن أن يصرررن  الفصرررح األخيرررر مررر  أحبابررره
األع اء على قلبه والذين رافقو  طوال مدة خدمته  وهذا ما قاله: 

وهذا  «و أتألمشهوة اشتهيت أن أكل هذا الفصح معكم قبل أن »
سره  يوعح رقة مراعر الرب ومرغوليته براآلخرين أكثرر مرن نف

ررونحررن نررذكر اهتمامرره بأ    حتررى وهررو فرري عمررق األلررم النفسرري ه م ِّ
ق على الصليب  حيث استودعها في رعاية يوحنرا ومرا وهو معلَّ 

 زال إلى اليوم يرثي إلينا وقت تجاربنا وآالمناو
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  كرران الجميرر  فرري العليررة فرري حالررة مررن الفررر  وأجررواء احتفاليررة
كران مسرراًء  بالعيرد  حيرث صررن  الفصرح )مررروًيا( هرذا التوقيررت

 حيث العراءو
  جلسرررروا ليررررأكلوا مًعررررا الفصررررح وفرررري أثنرررراء العررررراء إ ا بالمسرررريح

يقوم عن العراء ويغسل أرجل تالميرذ   ليقردم لهرم مثرااًل فريرًدا 
الجمير  برأن يصرنعوا هرذا  يفي التواع  و نكار الذات وليوصر

األمرررررر مررررر  بعضرررررهم الررررربعض  ثرررررم يعرررررود المسررررريح ويسرررررتكمل 
ذ  أنررره سررريخرج مرررنهم خرررابن ي سرررلمه العرررراء وهرررو ي خبرررر تالميررر

ووسررررررررح دهرررررررررة وحيرررررررررة وتسررررررررا الت الجميرررررررر   إ    لألعررررررررداءو
 ا ويقرول لره أن يرتم ِّم عملره بالمسيح يأخذ اللقمة ويعطيها ليهرو 

 ى( بسرعة  هذ  اللقمة مرن عرراء الفصرح كانرت ت عط ر)صفقته
ولألسرف لرم تر ثر   وقد أعطاها الررب ليهرو ا  للحبيب وللع ي 
هررذا آخررر إنررذار يوجهرره الرررب ليهررو ا  أمرراًل أن حيرره  ربمررا كرران 

ولكنررررره لرررررم يكتررررررث بهرررررذ    ينكسرررررر قلبررررره ويتراجررررر  عرررررن شرررررر 
ر رير وقسراوته ورفضره المسرتمر اإلنذارات بسربب عنراد قلبره الر ِّ

مررررن أجررررل قسرررراوت  وقلبرررر  غيررررر »لصرررروت المحبررررة المتكرررررر 
 (و5: 2)رو  «خر لنفس  غضًبا في يوم الغضب  تذالتابب

 رررالررررب وهرررو ي علرررن ل سرررلمه  اعرررطرب برررالرو  ن سي  لتالميرررذ عمَّ
(  أي انر ع  داخلًيرا بروحره اإلنسرانية وسربق هرذا 21: 13)يو

اعرررطراب فررري نفرررس البررررارة مرتررران أخريررران  مررررة عنرررد مررروت 
لعررازر عنرردما رأى وطررأة المرروت علررى البرررر وال سرريما أحبابرره 

اآلن نفسي قد » 27: 12ومرة أخرى في يوحنا ( 33: 11)يو
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أيهررا اآلب نجنرري مررن هررذ  السرراعة   أقررول:اعررطربتو ومررا ا 
  والررب الرذي اختبرر «كن ألجل هذا أتيرت إلرى هرذ  السراعةول

االعررطراب هررو مررن يرررعر بالتالميررذ وان عرراجهم لسرربب  هرراب 
ال تضررررررطرب »الرررررررب للصررررررليب وغيابرررررره عررررررنهم  فقررررررال لهررررررم: 

ًبرا يقردر مرا هرو قرد ترألم مجرَّ  ألنره فري»(و 1: 14)يو« كم!قلوب
 (و18: 2)عب «بينعين الم جرَّ أن ي  

  َّفعندما   ل على الكل وخدع كل التالميذوالعجيب إن يهو ا مث
قرررال لهرررم الررررب إن واحرررًدا مرررنهم سيسرررلمه  شررر  كرررل واحرررد مرررن 

ولكن وال واحد من التالميذ ش  في يهو ا    التالميذ في نفسه
ورأيرري   ممرا يردل أن يهرو ا أتقرن دور الريراء علرى كرل التالميرذ

رر رابرريأن يهررو ا هررو أبرررع م   ن أتقررن هررذا عرفرره الترراريق وأ كررى م 
الررردور الحقيرررر  لكرررن الررررب لرررم ينخررردع طبًعرررا ألن كررران عليًمرررا 

 ببواطن القلوب واألفكارو
  العجيرررب أيًضرررا إنررره فررري ليلرررة األمرررس اتفرررق يهرررو ا علرررى تسرررليم

المسرررريح وفرررري الليلررررة التاليررررة جلررررس يأكررررل العررررراء مرررر  الرررررب 
 له من دهاء!! ياوالتالميذ  كما لو لم يكن قد فعل شيًئا  

   بعررد اللقمررة دخلررره الررريطان  فهرررو مررن البدايرررة ملرر  للرررريطان
ا ليرر دي المهمررة لكررن بعررد اللقمررة امتلكرره الررريطان امتالًكررا كلًيرر

 (و27: 13وهي تسليم الرب )يو
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 : لماذا ال ا  الر  يحوذا من امن االثأ  اشر؟س
  لألسباب التالية::  م
ن لررم يختررر الرررب لكرري تكمررل الكتررب  فكيررو تكمررل النبرروات إ -1

ى 69ى 55ى 41 م اميرررريهرررو ا  كيرررو كانرررت سرررتتم كلمرررات 
  فرراهلل اسررتخدم قسرراوة قلبرره فرري تتمرريم أقرروال 11ى زكريررا109

ولكررررن ال يمكننررررا   هللا  لكررررن هللا لررررم يل مرررره أن يعمررررل كررررذل 
ليته نظرررًرا ألنررره يرررتمم النبررروات  ألن و إعفررراء يهرررو ا مرررن مسررر  

م يسرررلبها هللا قرررح مرررن لية اإلنسرررانية واإلرادة الحررررة لرررو المسررر  
 شخ  ما لكي يرغمه أن يتمم قصد   مهما كان األمرو 

لكي ال ن حبح في يروم مرن األيرام عنرد اهرور أي يهرو ا برين  -2
 الم منين أو حتى الخدامو

قرررد أخطررررات إ  »لكررري ترررأتي الرررررهادة مرررن أقرررررب واحرررد لرررره:  -3
(  مرر  أنرره كرران مررن المتوقرر  4: 27)مررت «سررلمت  دًمررا بريًئررا
 ر فِّعلتهول  ليبر ِّ أن يقول عكس  

 وهي تطول أقرب من للمسيحو ىلنرى يد إبليس الطول -4
 احلدث الثاني: عشاء الرب )بدون يهوذا اإلسخريوطي(.

وأشرار ؛  20-17: 22لروى 26-22: 14ى مرر30-26: 26)مرت
 (و23: 11رنثوركو 1بولس إلى هذا أيًضا في

   خرررج الخررابن إلررى طريقرره ليتفررق مرر  األعررداء لتسررليم المسرريح
أن خرج يهو ا أسس المسيح ألحبابه البراقين )المر منين(  وبعد

وهرررو عرررراء لرررذكرى عمرررل   عرررراء آخرررر غيرررر عرررراء الفصرررح
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المسيح على الصليب )عراء الرب(  فأخذ خبً ا وشكر وكسر 
وأعطى لهم باعتبار أن هرذا الخبر  رمر  لجسرد  المبرذول علرى 

 وأخذ الكأر )نبيرذا نتراج الكرمرة( وأعطراهم ليررربوا الصليبو 
منهرررررا باعتبرررررار أن هرررررذ  الكرررررأر رمررررر  لدمررررره المسرررررفوك علرررررى 

ولهرررذا يصرررن  الم منرررون فررري كرررل المسررركونة حترررى   الصرررليبو
اصرنعوا »يومنا الحالي هذ  الرذكرى  تتميًمرا لمرا قالره المسريح: 

 و«هذا لذكري 
  يرررذكر يوحنررررا أن يهررررو ا أخررررذ اللقمرررة وخرررررج )فرررري أثنرررراء عررررراء

ألنررره غيررررر  و الفصرررح(  وبالترررالي لرررم يكرررن يهرررو ا فررري المررررهد
ب يسرروع أثنرراء غسررل األرجررل حررين مرر من )وفًقررا لمررا  كررر  الررر 

فلررم يرررترك  وهررو يقصررد يهررو ا(و  «لسررتم كلكررم طرراهرين»قررال: 
 ن  الذكرىو يهو ا م  التالميذ الباقين في ص  

   لم فيهررا  كمررا سرررسررم الرررب يسرروع هررذ  الررذكرى فرري الليلررة الترري أ
معهررم  ولررم يكررن بررولس  23: 11رنثرروركو 1أشررار بررولس فرري 

ألنه لم يكن في اإليمان حترى هرذا الوقرت  لكرن الررب كران قرد 
مه هرررذ  الوصرررية تسرررليًما خاًصرررا وهرررو فررري المجرررد باعتبرررار  سرررلَّ 

رسررواًل ووعرر  التعرراليم الخاصررة بالكنيسررة وال سرريما فرري رسررالة 
مرررررا سرررررلَّمتكم مت  مرررررن الررررررب تسرررررلَّ »كورنثرررررور األولررررري فقرررررال: 

لجميرر  المرر منين فرري  م هررذ  الوصررية  وبررولس برردور  سررلَّ «أيًضررا
 (و23: 11كو1كل العصور عن طريق الوحي المقدر )
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 .احلدث الثالث: حديث الرب األخري ألحبائه
ى 38-31: 22ى لوقرررررررررررا31-27: 14ى مرررررررررررر35-31: 26)مرررررررررررت

 (و17يوى 35 -31: 13يو
  بدأ الرب حديثه األخير ألحبابه وهو يكرف لهم عما فري قلبره

الليلررة لررم يكونرروا ومررا سرريحدث لرره ومعرره مررن أحررداث فرري هررذ  
 يتوقعونهاو

   تحررردث المسررريح صرررراحًة عرررن  هابررره للصرررليب ومفارقتررره لهرررم
عهم بأنرره سي رسررل الرررو  القرردر الم عرر  ِّ  ي وعنرردما اعررطربوا شررج 

الذي سيمكث معهم إلى األبد ولن يفارقهم كما سيفعل هو ووو 
 كما أنبأ بطرر بأنه سينكر و

   م ألنره أبغرض غضة العالم لهرحدثهم عن وععهم في العالم وب
دهم مررن قبررل  فرري وسررح هررذا العررالم سرريكون حاعررًرا معهررم سرري ِّ 

سرررالًما أتررررك »وسررريعطيهم سرررالمه المميررر  عرررن سرررالم العرررالم: 
 «عطرريكم أنررالرريس كمررا يعطرري العررالم أ    وسررالمي أعطرريكم ولكررم
 (و27: 14يو)

  أكرررد المسررريح كثيرررًرا فررري حديثررره علرررى أهميرررة دور الررررو  القررردر
يهم ولرن يفرارقهم وسريذكرهم بكرل مرا الذي عندما يأتي سيدوم فر

قاله )المسيح( لهم وسيرر  لهم معنى هرذ  األمرور التري غالًبرا 
 لم يفهموها في وقتهاو

  بعررد أن حررذ ر المسرريح أحبرراء  مررن العررالم  بررل وشررجعهم أيًضررا
مهررم عررن دورهررم أثنرراء تواجرردهم فرري هررذا العررالم  كلَّ بدعمرره لهررم 
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-13ا أصررررحاحات ثمررررار والرررررهادة أمررررام العررررالم )يوحنررررفرررري اإل
  (17اآلب ألجلهرررم فررري صرررالة رابعرررة )يرررووتحرررد ث مررر    (16

وهررررو يسررررأل مررررن أجلهررررم ويطلررررب مررررن اآلب أن يحفظهررررم مررررن 
رررر دسررررهم فرررري الحررررق ورغبترررره أن رير  كمررررا يطلررررب منرررره أن يق ِّ الر ِّ

 يكونوا معه لينظروا مجد و 
  األصرررحاحات إنجيرررل يوحنررا نالحررا فرري حرررديث العليررة أن فرري

م يكل ِّر 17وفي أصحا    م عن اآلبمهكان يكل ِّ  16- 13من 
فكرل صرالته لرآلب ألجرل التالميرذ وهري الصرالة   اآلب عنهمو

ومرررن   الوحيررردة للمسررريح مرررن حيرررث أنهرررا أطرررول صرررالة جهاريرررة
وربمررا حرردث هررذا ألن   حيررث أنرره كانررت علررى مسررام  التالميررذ

المسررريح كررران يقصرررد تررررجي  التالميرررذ بلبرررارات الصرررالة التررري 
صررررلوات المسرررريح األخرررررى لررررآلب يصررررليها ألجلهررررم  لكررررن كررررل 

كانررت سرررية  ومررن المفيررد لنررا جررًدا أن نقرررأ هررذ  الصررالة بتأمررل 
 وخروع من حين إلى آخرو

   في هذا الحديث جاوب الررب علرى أسرئلة عديردة للتالميرذ  مر
أنرررره كرررران يعلررررم أنرررره علررررى ب عررررد خطرررروات مررررن الصررررليب  لكررررن 
 العجيب أنه تخطى آالمه وكان يهمه ترجي  تالميذ  الحيرارى 

 ووطمأنتهم
 .احلدث الرابع: يف بستان جثسيماني

ى 46-39: 22ى لرررررو42-32ى 26: 14ى مرررررر46-36: 26)مرررررت
 (و1: 18يو

  فرري أيررام   الررذي»كانررت المرررة الثالثررة لبكرراء الرررب فرري البسررتان
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إ  قدم بصراخ شرديد ودمروع طلبرات وتضررعات للقرادر   جسد 
ررم  لرره مررن أجررل تقرروا    صرره مررن المرروتخل ِّ أن ي    :5 )عررب« وس 
 وكانت استجابة الصالة باإلقامة من األمواتو (و 7

  الحديث األخير الذي قاله المسيح ألحبابه كران جر ًءا منره فري
العلية  حيث اجتمعروا ليصرنعوا هنراك الفصرح وجر ًء آخرر كران 

 في الطريق حتى وصلوا لبستان جثسيمانيو

  تررررك المسررريح تالميرررذ  وانفررررد ببطررررر هنرررا  وصرررلوا البسرررتانو
لهرم أن نفسره    وابتدأ يردهش ويكتئرب ويحكري‡حناويعقوب ويو 

ح ينررة )ألنررره كرران يعررررف بكررل مرررا سرريأتي عليررره(  تقرردم عرررنهم 
ي ويطلرب مرن اآلب أن تعبرر عنره هرذ  الكرأر قلياًل وبدأ يصل ِّ 

م إلرادة اآلب  واهرر لره )كأر الصلب الم رة( ولكن عراد لي سرل ِّ 
ررر  مرررالك مرررن السرررماء ليقويررره  نْ كأنسررران عرررليو يحتررراج إلرررى م 

وكانرررت صرررالته بلجاجرررة  فصرررار عرقررره مثرررل قطررررات   يررر ازر 
 الدمو

 
                                                 

 17 فأاااعهب يف نياا  ،دمسااه هااعن ريملاا ة ريدواماا ة ريداا  ياااع ريداا ا فمهاا  لااا ن ستعقااوا ستواناا   ‡
ايتا ن دادسن  اللنا  إ  ني اهسأااعهب أتًضا  نيعاه يف س اه  ،ي اما   ا ه سري ها نسصع  إىل ه ل ريد جال  ا

 .هن  يف ريد س  ا دمكونوري نيعه س ه صمته سأاعهب ،سهو كئمس ريحلم ة
فمعقااااوا  ،نياااال ريداااا ا ااااا   ريواااا خ ري ريداااا عت ريواااا ن ء أا هااااحالا ريد ملاااا  يسً  خاااال ريد منيمااااع وااااب 

 ،اا  لعا  كاالا  خاا ا سا نيا ريو شاه  هاو ريآسلاا ن ململ ألهال ريدا ا س  ،ريو شه  يف وف  ريألخما  
فكماا  دااو كاا ا ريداا ا أكريي أا تاا تهب ني كاا ري  ،س ااه إىل أا نياا ا يف ريملنفاام أطااو أنياا  تواناا  فقاا  ريواا م  

 «.ريد  دالمسمح سريأله ي ريد  لع ه  ريآال »
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لماذا و ن ذار ظحو  مم  لا من السماء يبويرا ار  إدةير  لو را 
 ابط؟ 

وهررو كأنسررران   ألن إنجيررل لوقررا يررتكلم عررن الرررب كاإلنسرران الكامررل
يحتاج للمعونة في محنته وهو  اهب ليخوض معركة الصليب  وهناك 

أن الرررررب مررررن الناحيررررة اإلنسررررانية كرررران  مالحظررررة جررررديرة بالررررذكر وهرررري
ولكنرره بررالطب  مررن   مضررغوًطا نفسررًيا وفرري ألررم شررديد كاإلنسرران الكامررل

الناحيررة الالهوتيررة كرران هررو اإللرره الكامررل القررادر علررى كررل شرريء  لكررن 
جميعنرررررا نفهرررررم أن آالم الصرررررليب وقعررررررت علرررررى ناسررررروته ولررررريس علررررررى 

 الالهوتو
  ِّ (  39: 22ولررررلعررررادة )ي كافرررري دخولرررره البسررررتان  هررررب ليصررررل

 وواعح أن الرب كان له عادات جميلة منها عادة الصالةو
  :لررم يطلررب أن «صررلوا لررئال ترردخلوا فرري تجربررة»قررال للتالميررذ  

وا ألجررل أنفسررهم لكرري يرردخلوا يصررلوا ألجلرره  بررل طلررب أن يصررلم 
ين  لكرررن لألسرررف دخلررروا التجربرررة نياًمرررا التجربرررة سررراهرين مصرررل ِّ 

علرى  يتكرىا الرذي كران ح انى  مرن ثرم هربروا كلهرم حترى يوحنر
صرردر الرررب  هرررب مرر  التالميررذ الررذين هربرروا  ولررم يثبترروا فرري 
أخطر امتحان وعلى العكس دخرل الررب التجربرة سراهًرا وثبرت 

 في التجربة  بل خرج منها منتصًرا!!
  َّال لرفضره لهراو فقرد   ى لكي تعبر عنه الكأر ثالث مراتصل

ي  قررال: ل ِّ وحتررى وهررو يصرر «لررتكن ال إرادترري بررل إرادترر »قررال: 
ولكرن »  ثرم أكمرل وقرال: «إن أمكن فلتعبر عني هرذ  الكرأر»
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  فهرررو الرررذي قرررال فررري «لررريس كمرررا أريرررد أنرررا برررل كمرررا تريرررد أنرررت
  فكيرو يسرتعفي «ألجل هرذ  السراعة قرد أتيرت»موقف سابق: 

منهرا  الحقيقررة هررو لررم يسررتعفِّ مرن الصررليب  بررل صررلواته هررذ  
قرررة تترررألم مرررن تتوافرررق مررر  طبيعتررره ألنررره قررردور وقداسرررته المطل

التصاو الخطية بنفسه البرارة  ألنره سري جعل خطيرة وي تررك مرن 
هللا  فصررررلواته فرررري تمررررام التوافررررق مرررر  طبيعترررره القدوسررررة ولكررررن 
خضرررروعه ق وشررررربه للكررررأر فرررري تمررررام التوافررررق مرررر  خضرررروعه 
إلرادة هللا  فالكأر التي كان يقصدها ليسرت هري مجررد اآلالم 

اريررة الترري كرران م مًعررا أن فَّ الجسرردية أو النفسررية  بررل اآلالم الك
 يجوز فيهاو

   ا  هب ألورشليم من األسرارو م  لو أراد االستعفاء من الكأر ل 
فكان من الممكن له أن يتحاشى الذهاب ألورشليم  لكن كيرو 

 كان سيتم مرروع هللا لفداء البرر الخطاة !

مؤال: اجف ي وااق تكرا  الر  ذا  ال لبأ لك  تعبر اأا الكاس 
  ( م، ادم تكرا  الكمم ناطًم؟39: 14  )مرثمث مرا

تكررررار الكرررالم بررراطاًل هرررو الصرررالة بررردون  هرررن واع   تكررررار لغررررض 
مرر  أن الصررالة يجررب  التكرررار بظررن أن بكثرررة التكرررار يسررتجيب الررربو 

: 14كررو1) «بالررذهن أيًضررا يصررل ِّ بررالرو  وأ   يصررل ِّ أ  »أن تقترررن بالررذهن 
ى ألجررل األمررر أكثررر مررن مرررة صررل ِّ لكررن ال يقصررد الرررب أننررا ال ن   (و 15

وطالمرا ال يوجرد صروت مرن الررب برالكف   طالما هناك احتياج حقيقي
ى ثررالث مرررات لكرري يفارقرره مررالك الررريطان فبررولس صررلَّ   عررن الصررالةو
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الذي كان يلطمه لسربب الرروكة التري فري الجسرد ولرم يكرف إال بعرد أن 
رررررتي فررررري الضرررررعف ت  تكفيررررر  نعمتررررري ألن قررررروَّ »قرررررال لررررره الررررررب:   «لكم 

 (و12كو2)

 .احلدث اخلامس: القبض على املسيح

: 18يرو ى53-47: 22ى لرو52-43: 14ى مرر56-47: 26)مرت
 (و2-11

  لم يكن غريًبا علرى يهرو ا معرفرة مكران الررب  ألنره كثيرًرا مرا
جرراء مرر  الرررب يسرروع وبرراقي التالميررذ فرري البسررتان  ليجتمعرروا 

فلرررم يكرررن صرررعب التوصرررل لمكررران وجرررود السررريد حترررى  مًعررراو 
مه  لكن من الملفت أن يهو ا كان يعررف الموعر  جيرًدا ي سل ِّ 

 (و2: 18د معرفة حقيقية )يووال يعرف السي ِّ 
  َّم مرر  انتهررى المسرريح مررن صررالته فرري البسررتان وحيمررا هررو يررتكل

تالميرررررذ   إ ا بيهرررررو ا الخرررررابن ومعررررره جمررررر  غفيرررررر مرررررن الجنرررررد 
رر»والخرردام ليقبضرروا علررى يسرروع  سررألهم المسرريح   يطلبررون   نْ م 

أنرررا هرررو »قرررال لهرررم:   نهرررم يريررردون يسررروع الناصرررري إ وأجرررابو  
ففري هرذ  الحادثرة  «و فرجعوا إلى الوراء وسرقطوا علرى األرض

 «أنرا هرو»هو صاحب السرلطان  ألن التعبيرر  نْ نرى الرب كم  
وهو لرم يطلرق سروى علرى هللا   أي الكابن بذاته ى«يهو »يعني 
ة  لو يررة يسرروع المسرريح التامررإوهررو داللررة واعررحة علررى    اترره

ويمكننرا القرول إن الررب يسروع عنرردما أاهرر لمحرة خاطفرة مررن 
 مجد الهوته  جعلهم يسقطون على األرضو



 56 

  كرران ممكًنررا كمررا قررال لبطرررر أن يطلررب مررن اآلب اثنرري عرررر
 أي الفيلررررق الرومرررراني المسررررمى  لجئررررون  جيًرررررا مررررن المالبكررررة

ومرررالك واحرررد   مالًكرررا 72.000رسرررل لررره أي ي   ىمرررالك 6000
ررًصررا  ففرري هررذ  الحالررة كررانوا سيخل ِّ شخ 185.000قتررل  ونه ص 

اجعرل سريف  فري الغمرد! »من المرهد كله ولكنه قال لبطرر: 
هرذا  (و 11: 18)يرو «الكأر التري أعطراني اآلب أال أشرربها 

الكرالم أث ررر فري بطرررر  فقرال لليهررود فري عظررة يروم الخمسررين: 
ًما بمررررورة هللا المحتومرررة وعلمررره السرررابق  هرررذا أخرررذتمو  مسرررلَّ »
وأث ررررررر فرررررري   (23: 2)أع «يرررررردي أثمررررررة صررررررلبتمو  وقتلتمررررررو وبأ

بالحقيقرررة اجتمررر  علرررى »وا فررري سرررفر األعمرررال: التالميرررذ  فصرررلم 
فتررررراك القررررردور يسررررروع  الرررررذي مسرررررحته  هيررررررودر وبررررريالطس 

 فعينرْت  ليفعلوا كل ما سربقْت   مم وشعوب إسرابيلالبنطي م  أ  
 ( و28-27: 4)أع« يدك ومرورت  أن يكون 

   د وكانررت هررذ  هرري العالمررة الترري اتفررق السرري ِّ  تقرردم يهررو ا وق بررل
فيها م  ر ساء الكهنة والفريسريين لتسرليم المسريح  القبلرة التري 

: 26)مرتهي عالمة المحبة كانت عند يهو ا عالمرة الخيانرة 
شررررر  أن موقرررررف خيانرررررة يهرررررو ا مرررررن أصررررررعب  (! ال50 -47

المواقررف علرررى الررررب  لدرجررة أنررره اعرررطرب بررالرو  يررروم أعلرررن 
رررْن هرررو يرررا لتالميرررذ  أن  رررئل: م  واحرررًدا مرررنهم سي سرررلمه  وعنررردما س 

هرررو  اك الرررذي أغمرررس أنرررا »د الرررذي سي سرررلم   رد الررررب: سررري ِّ 
(  وكمرررا سررربق و كرنرررا إن هرررذ  26: 13)يرررو «اللقمرررة وأعطيررره!

اللقمة من عراء الفصح كانت أفضل وأشهى لقمة  لدرجة أن 
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العجيرررب إن   ربررريس المتكرررأ كررران يعطيهرررا للحبيرررب أو للع يررر و
أعطررى هررذ  اللقمررة ليهررو ا! وخرررج يهررو ا وكرران لررياًل ولررم الرررب 

يترررأثر بتعبيرررر الررررب عرررن محبتررره لررره  و هرررب لي حضرررر الكهنرررة 
مه لهررم  وكانررت العالمررة هرري قبلررة يهررو ا للرررب والعسرركر لي سررل ِّ 

: 14)مررر «الررذي أ قب ِّلرره هررو هررو  أمسرركو  وامضرروا برره بحرررص»
لرري العلررم -(  ومرر  علررم الرررب 44 ء هررذ  مررا ورا - باعتبررار  ك 

لمررررا ا   يررررا صرررراحب»القبلررررة إال أننررررا ن فاجررررأ بقررررول الرررررب لرررره: 
ةة"ا) «جئررت  كلمةةصاحةة"حبارح بةةعراي" ك عتةةصاك"أةةًا ك ةة ا ت  

لم يقل له: يا خابن لما ا جئت  م  أنره  (ا تق اح"فظاا وح"ت"
كررران يسرررتحق  لررر  القرررول  لكرررن هرررذ  هررري محبرررة السررريد التررري 

 تحتمل كل شيء!
  السررالم يررا سرريدي»ب ويقررول: كرران غريًبررا أن يهررو ا يتقرردم للررر! 

ومرررن داخرررل يبيعررره   (! مرررن خرررارج يقبلررره49: 26)مرررت« لرررهوقبَّ 
مه وفري الواقر  كران يسررل ِّ   م عليرهبالمرال  مرن الظراهر كران ي سررل ِّ 

وال سررالم فرري قلبرره وال  !«السررالم يررا سرريدي»ألعدابرره يقررول لرره: 
وكلمرة  ا كانت تبكته كلمة السالم د  هذاو أم  هيبة وال والء لسي ِّ 

لكرررن اهررررت وداعرررة المسررريح فررري أنررره لرررم يمنعررره  لقرررد  دي سررري ِّ 
أاهررررر يهررررو ا منتهررررى الوعرررراعة والغرررردر وبقلررررب متجرررررد مررررن 
المرررراعر تماًمرررا وعرررمير ميرررت فاقرررد اإلحسرررار لرررم يترررورع ولرررم 

د   لررذا ال تتعجررب اليرروم مررن أمثررال يهررو ا  م سرري ِّ يتررردد أن يسررل ِّ 
ررررن يندسررررون بررررين شررررعب هللا ويترررراجرون بالمقدسررررات الروحيررررة  م 

 ألجل أهوابهم الخاصة والدنيئة!!
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  : كان الرب يعرف ما اعت م يهو ا أن يفعله حرين قرال لتالميرذ
ومرر   لرر   (و 46: 26)مررت «هررو ا الررذي يسررلمني قررد اقترررب»

ررررارو لرررم يمنعررره مرررن الررردنو منررره   لرررم ي خجلررره أمرررام الجنرررود والح 
 «بقبلررررة تسررررلم ابررررن اإلنسرررران  أ»وتقبيلرررره وعاتبرررره برقررررة قرررراباًل: 

 (!48: 22)لو
 ولررو كرران المسرريح   خيانررة يهررو ا برررعة ألن الرررب أحسررن إليررهو

قد أساء إليه العتبر  ل  انتقاًما منه ولريس خيانرة  لكرن الررب 
اختررررار  عررررمن االثنرررري عرررررر رغررررم شرررررور  ومعرفترررره بطبيعترررره 

(  ومثررررررل برررررراقي التالميررررررذ  أرسررررررله ليكرررررررز 71 و 70: 6)يررررررو
وسرلطاًنا ين  ر  وأعطا  معهم سلطاًنا على إخراج الرياطويبر ِّ 

(  ولررم يكتررف 1: 10)مررت أن يرررفي كررل مرررض وكررل عررعف
باختيار  رسواًل  بل جعل الصندوو عند   ورغم علمه بسرقته  
لرم يسررحب منره الصررندوو  بررل كران معرره الصرندوو ليرروم موترره 

مه  لرم سرل ِّ ولم يجاز  حسب أعمالره  مر  أنره كران يعررف أنره سي  
أخبرار  وكران أمرام يطرد  ولم يع له وتركه يجتم  معه ويعررف 

الجميررر  واحرررًدا مرررن خاصرررته  يتبعررره حيثمرررا سرررار يلررريش معررره 
ويأكل ويررب معه  بل أان أن يهو ا كان له شأن أعلى من 

ليته كرأمين و تالميذ كثيرين في نظر النرارو لمرا ا  بحكرم مسر  
ول عن العطراء للفقرراء  فرال شر  كران معروًفرا لصندوو ومس  ل

النررار أنرره أكثرررهم تقرروى! يررا وبررارًزا أكثررر مررن غيررر  وربمررا اررن 
 للعجب!! 
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  خيانررة يهررو ا فاقررت خيانررة دليلررة لرمرررون وقبلترره الغاشررة فاقررت
 (و9: 20صم2قبلة يوآب لعماسا )

  يقررول الرربعض إن الجنررود أخطررأوا وأمسرركوا أحررد تررابعي المسرريح
رربه لهررم( ونسرروا أن يهررو ا كرران د للقرربض عليرره وبالتأكيررد  لرريالً )ش 

إنهرررررم  هبررررروا بمررررررراعل  إنررررره لرررررم يكرررررن يجهرررررل الرررررررب  خرررررالف
ومصررررابيح  كمررررا أن التوقيررررت كرررران الرابرررر  عرررررر مررررن الرررررهر 

فررالقمر كرران مضرريًئا كرراماًل  وهررل لررو افترعررنا جررداًل   القمررريو
أنهرررم أخطرررأوا فررري تحديرررد شخصرررية الررررب  هرررل المريمرررات بمرررا 

ررررفرررريهن أ   وقفررررن أسررررفل فرررري معرفترررره عنرررردما  سررررتخطىه كانررررت م ِّ
فررررري التاسرررررعة نا يررررر  إن عمليرررررة الصرررررلب بررررردأت  الصرررررليب !

أي فري عروء النهرار  هرل يصرح بعرد  لر  الرر  فري  ىصرباًحا
شخصرررية المصرررلوب ! برررالطب  أسرررلم الررررب نفسررره  فهرررو الرررذي 

ليس أحرد يأخرذها )أي حياتره( منري برل أعرعها أنرا مرن »قال: 
 (و18: 10)يو « اتي

  طلرررب المسررريح مرررنهم أن يررردعوا التالميرررذ يرررذهبون وأن يقبضررروا
بطرررر واسررتل سرريفه وعرررب أ  ن عبررد ع تسرررَّ  عليرره هررو فقررحو 

خرره المسرريح بررردة علررى هررذا الفعررل وبَّ  ربرريس الكهنررة وقطعهرراو 
ولرررروال ترررردخل الرررررب  لكررررران   وأبرأهرررراولمررررس أ ن ملخررررس هررررذا 

 ن ملخرس  ولوال شفاء الررب أل    بطرر تعرض لخطر حقيقي
  لكان ما فعله بطرر نقطرة سروداء فري صرفحات ترابعي الرربو

لمن يرداف  عنره! كمرا أنره أراد أن ان بطرر أن الرب محتاج 
لررررررو »ي ظهررررررر شررررررهامته  كيررررررو ال  وهررررررو الررررررذي قررررررال سررررررابًقا: 
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إن الثقرررة فررري الرررذات   و«اعرررطررت أن أمررروت معررر  ال أنكررررك
 وراء كل ه يمة روحية في حياتناو

 م فري استغرب المسيح فعلتهم هذ   لقد كان معهم كرل يروم ي عل ِّر
سررررراعتهم  الهيكررررل ولررررم يمرررردوا أيررررديهم عليررررره  ولكررررن هررررذ  هرررري

 موا ما جاء في الكتبووسلطان الظلمة  ليتم ِّ 
  تركرره الجميررر  وهربررروا ولكرررن هنرراك شررراب تبعررره  وحرررين أمسررركه

يقرول  الربان )الخدام أو الجند(  تررك مالبسره وهررب عرياًنراو 
الرررربعض إنرررره مرررررقس البرررررير ألنرررره الوحيررررد الررررذي سررررجل هررررذ  

(  لكررن االعتررراض علررى هررذا االسررتنتاج 51: 14الحادثررة )مررر
 12: 12وبحسررب أعمررال الرسررل   مرره مررريم كرران لهررا بيررتن أ  أ

ي بلجاجررة كانررت تضرريو الكنيسررة  عنرردما كانررت الكنيسررة تصررل ِّ 
فمررن المسررتغرب أن ابنهررا يكررون  ألجررل بطرررر وهررو مسررجونو 

لكن الواقعرة توعرح لنرا مرا  !فقيًرا وليس له مالبس بهذا الركل
  و“بررين جثسرريماني وجلجثررة”فرري كترراب  “جرريمس اسررتوكر” كررر  

رررْن ي ظهرررر أي  كرررم هرررو مقررردار الخطرررر الرررذي كررران يواجررره كرررل م 
 عطف أو أية مجاملة للرب في تل  اللحظةو

 ندم يهوذا!
حينئذ لمرا رأى يهرو ا الرذي أسرلمه أنره قرد ديرن  نردم »يقول الكتاب: 

: قرد أخطرأت قرابالً  الرريوخوردَّ الثالثين من الفضة إلى ر سراء الكهنرة و 
كان الرعور بالرذنب يعتصرر   (و 4و 3: 27)مت «مت دًما بريًئاإ  سلَّ 
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  (13: 4)ترر  « نبرري أعظررم مررن أن ي حتمررل»وكأنرره مرر  قررايين يقررول: 
مرا ا »وأراد أن يرج  في االتفاو و هب إليهم  لكرنهم خرذلو  وقرالوا لره: 

(و فطررررر  الفضررررة  فأخررررذ ر سرررراء 4: 27)مررررت !«علينررررا  أنررررت أبصررررر
 والخ انة ألنها ثمن دم ال يحل لنا أن نلقيها في»الكهنة الفضة وقالوا: 

رر  لرر   يلهررذا سررم ِّ  للغربرراءو اري مقبرررًة   فتررراوروا واشررتروا بهررا حقررل الفخَّ
ل الدم  إلى هذا اليوم  حينئذ تم ما قيل بأرميرا النبري القابرل:  ق  الحقل  ح 

  ن الذي ثمنو  مرن بنري إسررابيلثمن المثمَّ   وأخذوا الثالثين من الفضة
ررر ( 10-6: 27)مرررت «أمرنررري الررررب كمرررا  اري وأعطوهرررا عرررن حقرررل الفخَّ

لكرن   ولريس إرميرا  13: 11ونالحا هنا أن االقتبار من سفر زكريا 
 و «سررررررفر»ى باسررررررم كررررررل مجموعررررررة مررررررن أسررررررفار األنبيرررررراء كانررررررت تسررررررمَّ 

 فالمجموعة التي بها سفر زكريا كانت تسمى بأرمياو 
لرررم يكرررن اعترررراف يهرررو ا بالخطرررأ هرررو التوبرررة  برررل كررران نتيجرررة النررردم 

للرجررروع  المخطررىأمرررا التوبررة الحقيقيرررة فهرري تحررروي   نبووالرررعور بالررذ
 عن خطايا  وطلب المغفرة من الربو

« أخطرأت إلرى الررب»فقد اعترف فرعرون:  ولنا أمثلة كتابية كثيرةو 
  (20: 7)يرش «أخطرأت  إلرى الررب» :( واعترراف عخران16: 10)خرر

 وغيرهمررا  وهرر الء هلكرروا فرري خطايرراهم رغررم اعترررافهم  ألنهررم لررم يتوبرروا
توبرررة حقيقيرررة  فرررال تظرررن ع يررر ي أن مجررررد نررردم  علرررى الخطيرررة كررراف  

رررررر»فالكترررررراب يقررررررول:  لنرررررروال الغفرررررررانو   «مقررررررر بهررررررا ويتركهررررررا ي رررررررح  ي   نْ م 
 (و13: 28ثال)أم

ة يهررررو ا بأنرررره أراد أن يضرررر  الرررررب فرررري ل ررررعْ ر فِّ ر ِّ أن يبرررر الرررربعضأراد 
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ردم   نفسه يأو ان أن المسيح سي نج ِّ   موقف حيه يمل  بالقوة ولكنه ص 
ا وجد أن الرب يخض  للصرليب ولرم يقراوم  برل كران كمرا تقرول عنره لم

  لذبحساو إلى اكراة ت   ا لم أما هو فتذلل ولم يفتح فا و»نبوة إشلياء: 
( وأعتقررد أن 7: 53)إش «وكنعجررة صررامتة أمررام جازيهررا فلررم يفررتح فررا 

إليره وهرذا يتأكرد مرن الكرالم الرذي وجهره   هذا التبريرر غيرر م قنر  برالمرة
 و «ما أنت تعمله فاعمله بأكثر سرعة» 27: 13ي يوحنا الرب ف

فجرراء يكمررل عملرره معرره ومضررى وشررنق  لررم يتركرره الررريطان لندمررهو 
ويرررررذكر بطررررررر تفصررررريالت أخررررررى فررررري سرررررفر  و (5: 27نفسررررره )مرررررت

فرأن هرذا اقتنرى حقراًل مرن أجررة الظلرم  و   سرقح علرى وجهره »األعمال 
 (و  18: 1) أع «انرق من الوسح  فانسكبت أحرا   كلها

وليأخرررذ  ولتصررر دار  خراًبرررا وال يكررن فيهررا سرراكنن »تمررت حيرره النبرروة: 
(  ففرري سررفر األعمررال اختررار 20: 1ى أع8: 109)مرر « وايفترره آخررر

 (و 26: 1الرسل مكانه متيار )أع
(  قراد  10: 7كرو2موتًرا ) نررىي   ن العالم الرذي  ن يهو ا هو ح  ح   

 نره أما بطرر فكان ح  إلى اليأر ولم يحركه لطلب الغفران من الرب  
فأنرأ توبة لخالص بال ندامة وهذا قاد  إلى طلب   بحسب مريئة هللاو

رر فرري كفايررة رحمررة  الخرراطى  د إبلرريس أن يرررك ِّ المغفرررة  فتمترر  بهررا  يتعمَّ
هللا ومحبتررره  وبرررذل  يمرررأل قلبررره باليرررأر تجرررا  خطايرررا  وتجرررا  نعمرررة هللا 

 الغافرةو 
 .اننَّاحلدث السادس: حماكمة املسيح أمام ح

ررر ثرررم   ان  ثرررم قيافررراأمرررام حنَّررر :وكم المسررريح ثرررالث محاكمرررات دينيرررةح 
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  أمررام برريالطس :وثررالث محاكمررات سياسررية أيًضررا و مجلررس السررنهدريم
وهرررذ  المحاكمرررات السياسرررية  و ثرررم بررريالطس مررررة أخررررى   ثرررم هيررررودر

ترري كانررت عنرردهم إثبررات وهررذا عكررس النيررة ال و أاهرررت بررراءة المسرريح
 و(13و 12: 18التهمة عليه )يو 

هرررو الرررربيس الفعلررري لرباسرررة  - وقرررد تجررراوز السررربعين -ان كررران حنَّررر
الكهنة والم تحكم في زمام األمور  فكان من قبرل يررغل منصرب ربريس 

وكرران لرره عالقررة   (وال يرر ال لرره تررأثير  علررى نسرريبه قيافررا ربرريس الكهنررة)الكهنررة 
أبنرا   هرذا المنصرب و  شراء  مما ساعد  على بالهرادسة والرومان جيدة

مررن بعررد  )مررن المفررروض أن ربرريس الكهنررة يظررل مرردى الحيرراة وال يررتم 
تغيير   لكن لسبب التدهور في الوع  اليهودي كانت رباسرة الكهنروت 

ثررم يتررولى آخررر   فرري  لرر  الوقررت بالتنرراوب يرررغلها أحرردهم لفترررة صررغيرة
سرررته لمررذهب الصرردوقيين  فكررانوا مررن ينتمرري هررو وأ   و لية(و هررذ  المسرر  
وم وأصررررحاب النفرررو  وسررراعدهم علررررى  لررر  غنررراهم الفرررراحش  عليرررة القررر

فجعلهم يسيطرون على مناصب الهيكرل الكثيررة  وكرانوا أصرحاب فكرر 
مررم فرري الهيكررل( كسرروو مررم )مكرران تواجررد األ  تجرراري  فاسررتغلوا رواو األ  

للتجرررارة وللباعرررة ومكررران تغييرررر العمرررالت وربحررروا الكثيرررر مرررن األمررروال 
يح قد دخل معهم في تحد كبير من ثالثة نتيجة هذ  التجارة  كان المس

أيررررام )يرررروم االثنررررين( حررررين طرررررد الباعررررة والتجررررار الررررذين كررررانوا يبيعررررون 
ر ر الهيكرل ويرترون في الهيكل  ولم تكن هي المرة األولى  فسبق وطهَّ

(  فمرررا أشرررن  أن تتحرررول 2ثرررالث سرررنوات فررري بدايرررة خدمتررره )يرررو منرررذ 
ولألسرف هرذا هرو  و مراديممارسة الخدمة الدينية إلى وسريلة للكسرب ال

 الحال بين الكثيرين في المسيحية اليومو 
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 ان هذا كان مهندر الصفقة التري ترم إبرامهرا مر  يهرو ا حنَّ  ربما
 اإلسخريوطي لتسليم المسيحو

  يذكر يوحنا هذ  الحادثة بالتفصريل  إ  كران قرد دخرل مر  زمررة
الداخلين إلرى الردار  فكران معروًفرا عنرد ربريس الكهنرة  ونتيجرة 
متابعته لألحداث  كر يوحنا هذ  المحاكمة بركل منفرد  وهرو 

 والموثروقوف المسيح أمام حنان الحاكم 
  َّان للمسريح وهرو واقرف لم يذكر الوحي ما فعله أو ما قاله حن

د  وأرسرررررله لقيافرررررا موثًقرررررا ان قيَّرررررأمامررررره ولكرررررن يرررررذكر أن حنَّررررر
 (و24: 18)يو

 .اًلاحلدث السابع: حماكمة املسيح أمام اجملمع لي
: 18يرررررروى 54: 22لررررررو ى65-53: 14ى مررررررر68-57: 26)مررررررت 

 (و19-27
  كرران قررد أرسررل حنرران المسرريح موثًقررا إلررى قيافررا  حيررث الررريوخ

وأعضرراء مجلررس السرررنهدريم الررذين قررد اجتمعررروا لررياًل واحررد تلرررو 
هرذ  المحاكمررة  اآلخرر  لعقرد جلسرة طاربرة ومحاكمرة المسريحو 

عرررراف  فمرررن عرررمن لرررياًل غيرررر قانونيرررة ومخالفرررة للقررروانين واأل
قرررروانين اليهررررود أال تررررتم المحاكمررررات بعررررد غررررروب الرررررمس لررررذا 

وهرري عمليررة اغتيررال    سررماها أحرردهم مه لررة وليسررت محاكمررة
( 23: 2كمرررررا قرررررال لهرررررم بطررررررر إنكرررررم صرررررلبتمو  وقتلتمرررررو  )أع

 بين حنان وقيافاو ترحيلوالعجيب أنه قضى الليل كله 
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  ًعمرررا قرررام بررره  وكالعرررادة قبرررل المحاكمرررة  يرررتم سررررد االتهرررام أوال
الم تهم  فسأل ربيس الكهنة المسيح عن تعليمره وعرن تالميرذ   
أجرررراب الرررررب مررررا يخرررر  عررررن تعاليمرررره ولررررم يجررررب مررررا يخرررر  

عررهم للخطررر  فهررو الررذي فرري وقررت القرربض تالميررذ   لررئال يعر ِّ 
)يرررو « إن كنرررتم تطلبرررونني فررردعوا هررر الء يرررذهبون »عليررره قرررال: 

ر  حيمررا يخرر  الميررذ  للخطررض ت(  هنررا أيًضررا لررم يعررر ِّ 8: 18
نررره لرررم يرررتكلم فررري الخفررراء برررل عالنيرررة أمرررام : إأجرررابتعاليمررره  

و  ا أرادوا أن يعرفوا تعليمه وأفكرار  علريهم أن يسرألوا  و الجمي 
الجموع التي كانت تواجدت أثناء تعاليمه  وبعرد هرذا لطرم أحرد 
الخررردام المسررريح بررردعوى عررردم الررررد بوقرررار علرررى ربررريس الكهنرررة 

ح رد عليررره أنررره لرررم يرررتكلم برررريء ولكرررن المسررري  (22: 18)يرررو
رديء  فلمررا ا هررذ  اللطمررة  ربمررا هررذا الخررادم كرران يكررر  ربرريس 

 الكهنة  لكن كنوع من التملق فعل  ل و
   كانت إجابرة الررب علرى العبرد الرذي لطمره فيهرا كرل وداعرة  إ

و ن  ي ِّ إن كنرررت قررد تكلمررت ردًيرررا فاشررهد علررى الررررد»قررال لرره: 
ن ( وهو بهذا يرد على م  23: 18)يو «حسًنا فلما ا تضربني 

ي عمررون أن الرررب كرران يقصررد بكلماترره فرري موعظررة الجبررل أننررا 
رر عنرردما قررال:“ ملطرررة”نصررير  ن لطمرر  علررى خرردك األيمررن م 

حول له اآلخر  فكان يقصد عدم مواجهة العنرف برالعنف  برل 
لكن ال يعني أبًدا أن يصير الم من مسلوب اإلرادة   بالتسامح
فهم حرحًيا ألنه لرو أعطيرت الخرد اآلخرر وبالتالي ال ت    والحقوو 

تكون قد أوقعت الضرر بالرخ  الم  ي  وفي هرذا الموقرف 
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ض لموقرف مماثرل فري أعمرال يفرو الرب عن بولس الرذي تعررَّ 
وأفرررررط برررررفتيه  عنررررردما أمررررر ربرررريس الكهنرررررة أحررررد العبيرررررد  23

الرررواقفين عنرررد  أن يضرررربو  علرررى فمررره  حينئرررذ قرررال لررره برررولس: 
وأنكر بعردها أنره كران   و«ا الحابح المبيضسيضرب  هللا أيه»

ترررتم ربرريس  أ»يعرررف أنرره ربرريس كهنررة عنرردما عاتبرره الواقفررون 
  مرر  أنرره بالتأكيررد كرران يعرررف أنرره ربرريس كهنررة علررى «الكهنررة 

  حتررى ولررو بررولس  األقررل مررن مالبسرره  لكررن هررذا هررو اإلنسرران
لكن رب المجد رد فعله فاو البيان  لقد أاهر الرب في كمرال 

قمررة عرربح الررنفس عنررد اإلسرراءة  -فرري هررذا الموقررف -ه ناسرروت
 وهو األمر الذي نعج  عنه نحن في معظم األحيان!! 

  كرررران المجمرررر  يطلررررب أي شررررهادة زور ليجرررردوا تهمررررة ليحرررراكموا
المسرريح  تقرردم شررهود زور كثيرررون لكررنهم لررم يسررتطيعوا إثبررات 
شرررهادتهم  فررررلوا فررري أن يجررردوا دليرررل اتهرررام  ألن شرررهادتهم لرررم 

 ا  أي كانت متعارعة ألنها كانت كا بةو تتفق معً 
   ا المسريح وهرو يقرول إنره يقردر إنهما سرمع   ا زور وقاال  قام شاهد

أن يرررنقض الهيكرررل ويعرررود يبنيررره فررري ثالثرررة أيرررام  سرررأله ربررريس 
الكهنررة عررن رد  علررى هررذ  التهمررة وكرران الرررب يسرروع سرراكًتا لررم 

 يجب م  أنه لم يقل هذا كما سبق وأشرناو 
 مرة عرمن الوصرايا ادة ال ور كانت وصرية محرَّ وبالرغم إن شه

(  إال أن ه الء القادة الدينيين األشرار لم 16: 20العرر )خر
يكررن لررديهم أي اكتررراث بكلمررة هللا مررن قريررب أو مررن بعيررد  ولررم 
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يكن لرديهم الضرمير اإلنسراني الحسرار الرذي يررعر بوطرأة مرا 
رهم يفعلونه من شرو لقد سيطر الحقد وحد  على عقولهم وأفكا

 ليقتلوا ابن هللاو
 ربريس الكهنرة المسريح براهلل  §ال الوع  هكذا  حتى اسرتحلف

 أا حجانا المسرجت حتى ي جيبه إ ا كان هو المسيح ابن هللا  و
وقريًبررا سرروف يرونرره جالًسررا عررن يمررين   حدررا نال عرر  اهررن  .

يالرره مررن معنرري  العظمررة فرري األعررالي وآتًيررا فرري سررحاب السررماء
لسررون كقضرراة يحكمررون عليرره  ولكنرره فرري فررأنهم إلررى لحظررة يج

يرروم عتيررد سرريكون هررو القاعرري  إنهررم اليرروم سرريقررون مصررير 
حياتررررره األرعرررررية  ولكنررررره هرررررو الرررررذي سررررروف يقررررررر مصررررريرهم 

 واألبدي
  َّ رررادهم  فمرر و ربرريس عنرد هررذ  اللبررارة  وصررل قيافررا ومجمعرره لم 

مرررر  أن هررررذا مخررررالف للرررررريعة )الرررررواهد التاليررررة  الكهنررررة ثيابرررره
: 21نرررة بعررردم شرررق الثيررراب )ال يا الخاصرررة للكهتوعرررح الوصرررا

وقررررال إنهررررم غيررررر محترررراجين شررررهادة إلثبررررات  و (6: 10  10

                                                 
§
ها ا هنا  ف ملسامح أ ك ريحلالاف أنيا   ريكا كب. هعري ريملو ف نيل ريملوري ف ريدص حي  يف كالم  هللا ريدا  تا    اا

أكاا  هااعري  12: 5 وا( سيف كواا د  تعقاا 34: 5حتااه  سااب. فعناا ني   اا   ريداا ا ال حتالفااوري ريد  اا  )نيااه 
فكاا ا تقصاا  يف يريئاا ة ريدعم اا ا   .«داامكل نعمكااب نعااب سالكااب ال دااتم تقعااوري حتااه يتنوناا »سأضاا  : 

 ذري إا كناااه صااا ي ً ، فالمااا”ريدق ت ااا  امااا  ت ااا هل ريملصااا ري م  ال حن ااا ا دالحالاااف ني المااا   ااا   أاااا هب: 
ااا“حتالاااف 

 
واااعري  اااو  ريحلالاااف  ،ل ال تع فوننااا  ال نالاااهننيهب أهناااب تصااا  ونن  ني ااال ريكااا كب سريدقضااا ة. دكااال مل

 اا رينيهب بل اا ا ريملصاا ري م ، فاا حلالف يف هااعن ريألاااوري  تُع اا  إهاا ريا   نونمًاا  نيالهننًياا  أل  إنساا ا دم اا هل 
 ص ق كمنيه سدمس أني ري ريا م كاًي.
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عررررن رأيهررررم  فقررررالوا إنرررره ف وسررررأل المجمرررر  فقررررد جرررردَّ   اتهامررررهو
 مستوجب الموت  فحكموا على السيد بالموتو

  إً ا ملخ  التهمة الدينية أنه جعل نفسه ابن هللا  وهرذا ي عتبرر
 (و33: 10في نظرهم )يوتجديًفا على هللا 

كم  يبردو أنهرم أرادوا إ الل المسريح  فتركرو  للخردام  وبعد النطق بالح 
لي هينررو   وربمررا أ نرر ل إلررى مكرران تواجررد الخرردام فرري الرردار السررفلى إمعاًنررا 
فرري إهانترره  وبرردأوا فرري التنرراوب علررى إهانترره مررن عرررب وبصررق ولطررم 

 تنبأ!ويقولون له:  فابتدأ قوم يبصقون عليه  ويغطون وجهه ويلكمونه»
كرررررانوا  «تنبرررررأ»( وفررررري كلمرررررة 65: 14)مرررررر «ام يلطمونرررررهوكررررران الخررررردَّ 

وكونهم ألبسو  ثوب األرجوان و كليل شوك كرانوا   يتهكمون عليه كنبي
 ل و يتهكمون عليه كم  

 .احلدث الثامن: إنكار بطرس

: 18يوى 62-54 :22لو ى 72-66: 14ى مر75-69: 26)مت
 (و25-27  15-18

القرربض علررى المسرريح وهرررب الجميرر   لكررن يبرردو أن  لقرريكرران قررد أ  
بطررررر ويوحنرررا قرررد راقبرررا المررررهد مرررن بعيرررد حترررى وصرررال لررردار ربررريس 

حتررى دخررل الجمرر  والخرردام  الكهنررة )مكرران حجرر  المسرريح ومحاكمترره(و 
ثرررم جلسررروا فررري مكررران تواجرررد  ان أواًلو موا المسررريح إلرررى حنَّررروالجنرررد وسرررلَّ 

 الخدام وهو الدار السفلىو
بطرررر  بررل اررل واقًفررا عنررد البوابررة  ولكررن صررديقه يوحنررا  لررم يرردخل
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( 15: 18كررران قرررد دخرررل  وألنررره كررران معروًفرررا عنرررد ربررريس الكهنرررة )يرررو
لين عررن الرردار  فتوسررح لرردى البوابررة و ومعروًفررا لرردى أتباعرره مررن المسرر  

خارًجرررا لي ررردخلوا بطررررر فررردخل معررره  ويبررردو أن يوحنرررا ارررل يراقرررب مرررا 
المحاكمرررة مرررن شررررفات القاعرررة  يحررردث مررر  المسررريح وربمرررا كررران ينظرررر 

معهررم  وبرردأ مرررة تلررو  يسررتدفىولكررن بطرررر جلررس وسررح الخرردام وكرران 
د  برررل و لقررراء اللعنرررة علرررى نفسررره  برررالطب  تملررر  المررررة فررري إنكرررار السررري ِّ 

  نفررس مصررير المسرريح  فحرراول التنصررل ىالخرروف بطرررر مررن أن يلقرر
 ليبعد الربهة من نفسه!  حتى من معرفته

لسرفلي )مكران تواجرد الخردام(  حيرث تنراوبوا كان المسيح في الردار ا
فري عررربه والبصرق عليرره  إ  تلقروا أوامررر مرن الر سرراء برذل   وبالتررالي 

د حتررى صرا  الرردي  كران بطررر وسررح زمررة الخردام وتكرررر إنكرار  للسري ِّ 
للمررررة الثانيرررة  وتحقرررق كرررالم الررررب الرررذي قالررره مرررن سررراعات قليلرررة أنررره 

 سينكر و
ا حردث ر نظرة عتاب الررفقة واأللرم عمَّرد ينظر لبطر وهنا إ ا بالسي ِّ 

 ر بطرر ما قاله له المسيح وخرج خارًجا وبكى بكاًء مًراو معه  فتذكَّ 
وكرران مقرردام التالميررذ فرري   بين للررربكرران بطرررر مررن التالميررذ المقرررَّ 

الكالم وفي الرجاعة  ولقد وثق بطرر في محبته للرب  وكان صادًقا 
إن شرر  حيررر  الجميررر  فأنرررا ال »فرري التعبيرررر عرررن حبرره للررررب يررروم قرررال: 

  لكررن كررل هررذا لررم يكررن كاحًيررا لحمايترره مررن السررقوط فرري التجربررة «أشرر 
وا لررئال اسرهروا وصررلم »وهرذا مررا حررذر منره الرررب فرري البسرتان حررين قررال: 

ة  يروم أن دخرل مجرال لكن هذا البطرل أ خرذ فري زلَّر  «تدخلوا في تجربة
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 -محاكمرررة الررررب  ليلرررة -التجربرررة  و   بررره فررري وسرررح الجرررواري والعبيرررد 
أنا ال أعرف  ل  »ير   هو دون الجمي  لدرجة أنه ابتدأ يحلف ويلعن 

لررم يكررن يرردرك الضررعف البرررري وكرران يثررق أكثررر مررن الررالزم  و «الرجررل
 في شجاعته وقوتهو

ورغررم أن الررررب ترررألم مررن إنكرررار بطررررر  ربمرررا نقررول أكثرررر مرررن كرررل 
فكان إنكرار بطررر  اآلالم المتوقعة من األشرار والقساة في تل  الليلة 

جرًحا من الجرو  التي ج ر  بهرا الررب فري بيرت أحبابره  ورغرم سرماعه 
لكررررل كلمررررة قالهررررا بطرررررر  إال أنرررره أراد أال يكررررون بطرررررر فرررري موقررررف 

م مرر  عررعف جديررد باكتررراف كذبرره أمررام الحاعرررين  ألن الرررب لررو تكلَّرر
بطرر  لظهر أمام الجمي  كذبه وحلفره كرذًبا  لكرن اكتفرى الررب بنظررة 

لررى تلميررذ   ولررم تكررن نظرررة عتررابى بقرردرها كانررت نظرررة محبررة وشررفقة إ
 و لدرجرررة أنهرررا أ ابرررت قلرررب بطررررر فخررررج إلرررى خرررارج وبكررري بكررراًء مرررًرا

 عي قبررررل سررررقوط بطرررررر فرررري اإلنكررررار صررررلَّىونالحررررا أن الرررررب كررررالرا 
وبعررد السررقوط وبعررد   وفرري أثنرراء سررقوطه نظررر إليرره نظرررة مرر ثرة  ألجلرره

 القيامة اهر له اهور خاصو

ر وعررررود  ال ابفررررة الترررري بررررالطب  لررررم خجررررل بطرررررر مررررن نفسرررره وتررررذكَّ 
يصررردقها الررررب ألنررره كررران يعررررف طبيعرررة اإلنسررران  ولكرررن الجميرررل أن 
بطرر حينما أدرك خطأ  في حق الرب لجأ إلى الرب نفسه ولرم يتجره 
 لرررنق نفسرره كمررا فعررل يهررو ا وحبررذا لررو نفعررل نحررن كمررا فعررل بطررررو 

ودة التابررب دابًمررا سررواء كرران فهررو محررب غررافر عررن الررذنب وينتظررر عرر
 م مًنا أو خاطًئاو
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 أسباب سقوط بطرس: 

    وا  البس ان لم يص 
 فهرو واحرد مرن المر منين فري **جلوما ومرط الخردام والعبيرد :

وعندما نكون في المكان الخطأ  حتًمرا سريكون   أماكن خاطئة
 هناك خطأ 

 و ن شرر  »فهررو الرررخ  الررذي قررال للرررب:  :ثب ررا ارر  د سررا
  هو دون الجمير   وهرو الرذي و فرَّ «  أنا ال أش حي  الجمي 

قال للرب  أنا أموت عوًعا عنر   أنرا مسرتعد أن أمضري إلرى 
بال ش  كان بطرر يحب الررب وكران  الصلب و لى السجنو 

خلًصرررا فررري  لررر   لكرررن يوحنرررا الحبيرررب كررران أفضرررل منررره ألن م  
 يوحنا كان يثق في محبة الرب لهو

 :عار الروحي الرخ  يكرون وعادة في الن دوما ا  البس ان
أكثر عرعة لعدم االتر ان ومرن ثرم السرقوط وبطررر مرن أكثرر 

اب عررن نومهررا وفرري أغلررب المرررات الرخصرريات الترري  كررر الكترر
سرراوى الررررب  يبعررد اسررتيقااه  فعلرررى جبررل التجل ِّرر يخطررى كرران

وفرري البسررتان قررام مررن النرروم   (33-32: 9بموسررى و يليررا )لررو
(  عنررردما 10: 18)يرررو  ن عبرررد ربررريس الكهنرررة ملخرررسوقطررر  أ  

أترررروا للقرررربض علررررى الرررررب  فسررررأل بطرررررر سرررر ااًل ولررررم ينتظررررر 
                                                 

 :ساقوطهب ني الد  نس ك نوري يف أني كل ا طت ، سك ا هاعري وا  ً دال كريو  هن ك أني ال  يف ريدك  ا ملحني  **
سخولاا اي يف لمااه أاااطا، سلااا ن سوااا ريبااوريك  سريدع ماا  .. هااعن  ،إلاا ريهمب يف نيصاا  سدااوو يف واا س 

العت ريألني ال .
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يرا رب  -مثلما نفعل نحرن فري الكثيرر مرن صرلواتنا  -الجواب 
ال  :نضرررررب بالسرررريو  ولررررو انتظررررر اإلجابررررة لقررررال لرررره الرررررب أ

: 26ع وقطر  أ ن عبرد ربريس الكهنرة )مرت تضرب! لكنره تسررَّ 
 (و51  40
 (و58 :26)مت تبعي ا للر  من نعيد 
 إ  نظرر وجرره خلقترره  لدرا ح ان حن يظحررر للررر  اادررا ترران، لررا(

ظهررر لألعررداء أنرره ال يعرررف الرررب وفرري نفررس الوقررت لي     (آ ور 
وهررررررذا هررررررو مبرررررردأ الحررررررل الوسررررررح أو   )حينمررررررا ينظرررررررون إليرررررره(

االزدواجيرة الرذي نلجررأ إليره أحياًنررا فري حياتنررا الروحيرة  إ ا كنررا 
ي نفرررس الوقرررت  بمعنرررى نريرررد أن نتبررر  العرررالم والمسررريح مًعرررا فررر

نمسرررر  العصرررررا مرررررن المنتصرررررف  ولكررررن النتيجرررررة هررررري أننرررررا ال 
 نرعى الرب لألسف!

  ممرررا ال شررر  إن وصرررول  معرررامم  العأايرررأ االحجرررأ: تخ ررر
بطرررر للبرراب متررأخًرا ألنرره كرران يتبرر  الرررب مررن بعيررد ويمرررى 
متمهاًل خوًفا من الجند والعسركر  والبراب أ غلرق  كران هرذا مرن 

تمنرر  سررقوطه  لكررن لألسررف  التررياإللهيررة  “اشرراتالحوَّ ”عررمن 
ح له  فدخل ويا ليته ما يوحنا وهو معروف لربيس الكهنة توسَّ 

وهذا يرينا أن م مًنا يفررو عرن   دخل! حيث أنكر ثالث مرات
وفررري   نكررررمررر من  ففررري دار ربررريس الكهنرررة كررران يوحنرررا ولرررم ي  

 وسح العبيد كان بطرر وأنكرو 
 فرالرب سربق وقرال لره:  :دلم يالرت تحرتيرا  الرر  نمحمر  الةر
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هررررررو ا الررررررريطان طلرررررربكم لكرررررري يغررررررربلكم   سررررررمعان  سررررررمعان»
وأنرت  وإيمانر  ىطلبت من أجل  لكي ال يفن ! ولكنيكالحنطة

وتعتبررر هررذ   (و 32-31: 22)لررو «بررت إخوترر متررى رجعررت ث ِّ 
لرري العلررم ألن بطرررر عنرردما اللبررارات مررن الرردالبل أن الرررب ك  

الرررب ال يعرررف حقيقررة ن أأعلررن عررن ثقترره فرري محبترره للرررب  كرر
شررررجاعة بطرررررر أو قرررروة شخصرررريته أو شررررهامته فرررري الظررررروف 

لرري العلررم كرران يعرررف بطرررر أكثررر الصررلبة!! مرر  أن الرررب ك  
مررن نفسرره  فلنحررذر  نحررن لررئال نررربه بطرررر ونثررق فرري  واتنررا 

قبررل الكسررر الكبريرراء وقبررل السررقوط »فنسررقح بمنتهررى السررهولة 
يح الردي  مررتين قبرل أن يصر»قال لره الررب:   و«ترامق الرو 

ولم يمن  الرب الريطان   (30: 14)مر «تنكرني ثالث مرات
من غربلة بطرر لسبب ثقرة بطررر فري نفسره  لكرن الرريطان 

 كان يغربل والرب كان يرف و
 :لسررت »وهررو يقررول للجاريررة:  حظحررر ن رررس جبًأررا غيررر اررانس

مر  أنره كران يعررف   (68: 14)مر «أدري وال أفهم ما تقولين
وهررررذا ي عتبررررر كررررذًبا صررررريًحا وقرررر  حيرررره   عررررن الرررررب مأنهررررا تررررتكلَّ 

بطرررررررر لألسررررررف ألن كررررررل المدينررررررة فرررررري  ات الوقررررررت كانررررررت 
 مضطربة لسببهو

 :وقررال لرره نسرريب «غترر  تظهررركل  »  الررت لررا إحرردع الةرروا س  
ررر»ملخرررس:  خاصرررة أن  و «ا رأيتررر  أنرررت معررره فررري البسرررتان أم 

نسيبه كان بطرر قد قام بقط  أ نه  فهذا معنا  أنره ال مجرال 
وأصرر  “الحواشات”لكنه لألسف تخطى كل هذ    بعد ل نكار
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أنرررره ال يعرررررف الرررررب وابترررردأ يسررررب ويلعررررن أنرررره ال يعرررررف هررررذا 
بررل معرفترره بررالرب كرران شرررتاًما ويبرردو أن بطرررر ق و الرررخ 

وهرذا يوعرح   ًفا ولما ععفت حالته رج  لعاداتره القديمرةوحالَّ 
أن  أنرره فرري حالررة عررعف الحالررة الروحيررة للمرر من مررن الممكررن

وربمررا الخطايررا الترري كانررت لرره قبررل   يرجر  للعررادات والضررعفات
وفري الغالررب لرم يلعررن بطررر الررب ولكنرره لعرن نفسرره   اإليمران

وهررذ  خطايررا أيًضررا شررنيعة  كمررا نسررم  مررا يررردد    وسررب نفسرره
الررربعض أحياًنرررا ليثبرررت صرررحة كالمررره  بينمرررا يكرررون كا ًبرررا حيمرررا 

 يقول!!
 اء ول واحا للخالق:ودرع ا  صجا  الديه الخلجبأ العةم

وكأنه يقرول لره عنرد إنكرار بطررر   سيطر الرب على صيا  الدي 
العجيررب إن هررذا مررا    وهررذا مررا حرردثو فرري المرررة الثالثررة تصرريح مرررتين

حرردث فرري مرررهد سررقوط تلميررذ وهررو بطرررر  وفرري كلمررة هللا فرري السررفر 
سررجل الكترراب الخليقررة  - وهررو يونرران -م عررن عصرريان نبرري الررذي تكلَّرر
  خالقهرررا ابترررداء مرررن الريرررا  وهررري تطيررر

فمرن أكبرر  الدودةو و والحوت واليقطينة 
شررررريء ألصرررررغر شررررريء تطيررررر  الخرررررالق 
)مررررررررن فضررررررررل  ارجرررررررر  لسررررررررفر يونرررررررران 
السرررررتخراج الررررررواهد الخاصرررررة بطاعرررررة 

 الخليقة(و
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 مقدمة: 
ل رؤسيا   ب ي كمة الدينية للمسييح نيق ق   اتستمر احمل 

ة اليييق أرادوا اليتصلم ننيأ  يكي شيكل وت يديم       نَّاأُل

 أي تهمة للحكم عليأ وتنفيي احلكم  املوت.
 (و71 -66: 22)لو احلدث األول: حماكمة املسيح أمام اجملمع نهاًرا

العليا لليهرود والتري  بعد أن صدر الحكم مسبًقا من خالل المحكمة 
  حترررى الصررربا  لكررري يجتمررر قرررد قضرررت بمررروت المسررريح  تركرررو  للخررردام
 المجم  مرة أخرى ويطلق الحكم النهابيو

 واصررعدوامرر  برردايات اسررتقبال النهررار  اجتمرر  المجمرر  مرررة أخرررى  
 المسيح المتهم من الدار السفلى إلى قاعة اجتماع المجم و

بد من انعقراد  وبالرغم من صدور الحكم ليلة أمس  إال أنه كان ال 
نره ال يجروز انعقراد جلسة صباحية الستيفاء الركل القرانوني للمجمر  أل

 المجلس و طالو األحكام مساءو
انعقررد المجمرر  صررباًحا وسررألوا المسرريح ثانيررة إن كرران هررو المسرريح  

ك أم ال  أجررابهم إنرره قررال لهررم ولررم يصرردقوا وحررين يسررألهم ال ابررن المبررار  
  ورد باإليجاب «هل أنت ابن هللا»يجيبونه وتأكدوا مرة أخرى وسألو   

قنروا أنهرم ال يحتراجون لررهود عرد  ألنره أدان وتي  نه هرو كمرا يقولرون إ
وهرذا االدعراء   نفسره مرن خرالل مرا قالره حرين سراوى وعرادل نفسره براهلل

 كان في نظرهم تجديًفا وتهمة تستحق الموتو
برهادة المسريح هرذ  ترم إطرالو الحكرم الرديني النهرابي برالموت  أمرا 

ن الدولة تنفيذ الحكم فكان يجب أن يتم من خالل الحاكم الروماني )أل
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الرومانيرة قررد منحرت للمجلررس حررق إطرالو األحكررام والفصرل فرري جميرر  
فرري مررا عرردا أحكررام المرروت علررى   الموعرروعات الدينيررة الترري تخصررهم

 أن ي حاكم أمام الحاكم الممثل للدولة الرومانية(و  المتهم
 احلدث الثاني: حماكمة املسيح أمام بيالطس للمرة األوىل:

: 18ى يرو7-1: 23ى لرو5-1: 15ى مر14-11ى 2-1: 27)مت
 (و28-38

كان بيالطس ممثاًل للدولة الرومانية في اليهودية وترولى المسر ولية 
ميالديررة شررهدت فترررة حكمرره أخطررر قضررية  36إلررى سررنة  26مررن سررنة 

: 15الررذي أ سررلم حسررًدا )مررر  وهرري قضررية المسرريح  فرري ترراريق البررررية
 ( دون أن يرتكب جرًماو10

وكثيرًرا مرا أاهرر قوتره وبطرره مرن خرالل   كران شرًسرا كارًهرا لليهرود
 (و13قا)راج  لو قتل للمتمردين اليهود إلثبات سلطته وجبروته 

مجمر  السرنهدريم بمروت المسريح كران علريهم  فيبعد النطق بالحكم 
 التوجه للحاكم الروماني بيالطس ليصدو على الحكمو

ه الررذي كرران متواجررًدا حيرر - دار الواليرة - هبروا إلررى القصررر الملكرري 
ولرررم يررردخلوا لرررئال يتنجسررروا  فكرررانوا   بررريالطس الحررراكم الرومررراني آنرررذاك

يهتمرررون برررالتطهير الخرررارجي حيرررث عيرررد الفصرررح وعيرررد الفطيرررر مررر  أن 
العجيب كانوا يجمعون شهود زور عد المسيح وهذا ال ينجسرهم ولكرن 
دخررولهم لواليررة برريالطس ينجسررهم  رغررم إنهررم كمررا قررال واحررد إن أمثررالهم 

طس  وهرررررم يمثلرررررون فئرررررة موجرررررودة حالًيرررررا داخرررررل يدنسرررررون قصرررررر بررررريال
المسررريحية تهرررتم بالرررركليات فقرررح وتغرررض الطررررف عرررن خطايرررا وشررررور 
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كثيرررة فرري القلرروب مثررل الحسررد والحقررد وغيرهررا لسرربب بسرريح وهررو أنهررا 
غيررررر ارررراهرة للنررررار  ناسررررين أن هللا فرررراح  القلرررروب هررررو الررررذي ي قرررري م 

 األمور وال يهم أحكام البرر!
أل عرررن التهمرررة المقدمرررة عرررد هرررذا المرررتهم خررررج إلررريهم بررريالطس سررر 

رروأجرراب ر سرراء هررذ  األ   ررة إنرره لررو لررم يكررن متهًمررا ل  مَّ ا كررانوا قررد أسررلمو  م 
ورد علرريهم برريالطس أن يحكمرروا عليرره وفًقررا للنررامور   للمحاكمررة أمامرره

واعتررررف اليهرررود أنهرررم بالفعرررل   والررررريعة اليهوديرررة التررري ال يعرفهرررا هرررو
تطيعون تنفيررذ الحكررم ألن هررذا األمررر حكمرروا عليرره بررالموت ولكررن ال يسرر

رررر يمثلهررررا وبرررردأوا سرررررد الررررتهم  نْ مررررن صررررالحيات الدولررررة الرومانيررررة أو م 
 الموجهة عد المسيح والتي استخدمت الحكم عليه بالموت وهي أنه: 

   ة: هل عمل الخير هو إفساد !مَّ ي فسد األ  
  :ل أعطروا مرا لقيصرر لقيصرر م  أنره قرايمن  إعطاء الج ية

   قال هذا فقح من ثالثة أياموقوما ق 
 يهي  الرعب: ليقيم ثورة عد الحكمو 
  َّوعي أنه مل يد 

لرم يقولرروا لره مررا وصرلوا لرره فري المحرراكم الدينيرة وهرري أنره يقررول عررن 
نفسه إنه ابن هللا ألنهم يعلمون أنهم لو قالوا له هذا ال يعنيه في شيء 

موقررف  وقررد يقررول كمررا قررال غيررر  فرري  ولررن يخرجرروا مررن أمامرره بررريء
 (و 15: 18أع« )شرررراء أن أكررررون قاعررررًيا لهررررذ  األمررررورلسررررت أ»الحررررق 

الخاصرة  خاصرةً   وقالوا له تهًمرا تثيرر حفيظتره  لذل  أخفوا هذ  التهمة
بتهديد كرسيه وحكمه  وبالطب  كانت هرذ  الرتهم جميعهرا كا برة وملفقرة 
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 أو مأخو ة في غير معناها الحقيقي الذي نطق به الرب في حياتهو
طس مرررة أخرررى إلررى الرردار واسررتدعى الرررب يسرروع أمامرره دخررل برريال

وسررأله إ ا كرران ملًكررا ورد عليرره المسرريح إن كرران يعرررف هررذ  الحقيقررة أم 
ن أسرلمو  مته والر سراء هرم م رسماعها من آخرين  أجابه بيالطس أن أ  

 وواتهمو  بهذا
ولكرن مملكتره ليسرت مرن هرذا العرالم   نه بالفعل مل إإجابة المسيح 

خدامره يجاهردون ويحراربون لكريال يقرف هرذ  الوقفرة وأنره جرراء و ال كران 
كران  (  38: 18)يرو فقد سم  الحق ن سمعهو ليرهد للحق في كل م  

اليهود يرددون على التهم الموجهة للمسيح فهرو ينرررها فري كرل مكران 
وعنررردما سرررم  بررريالطس  كرررر الجليرررل قررررر   الجليرررل إلرررىمرررن اليهوديرررة 

متواجررًدا فرري أورشررليم فرري هررذا الوقررت إرسرراله إلررى هيرررودر الررذي كرران 
ولرررريكن عربررررون المصررررالحة بينهمررررا بعررررد   أثنرررراء العيررررد لرررريفح  األمررررر

الخالف الكبيرر الرذي نررب بينهمرا 
قرال إنره لرم تكرن   من قبرل الربعض

ثمة عداوة لكن فقح لرم تكرن هنراك 
كررررررررررران هنررررررررررراك جفررررررررررراء   شرررررررررررركةو

ومقاطعة  أما البعض اآلخر الذي 
د يخمررررررن بالعررررررداوة المباشررررررر يسررررررتن

على المرة التي فيها خلح بريالطس دم الجليليرين برذبابحهم لكري يسرتف  
 هيرودر ألنه كان حاكًما على مقاطعة الجليلو
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 للدراسة:  

  مب، مررا  ظ  المسجت صامً ا ا  المحاكما
كأعةرأ صرام أ » 7: 53 إش جاء ت مجًما لأبو 

. ام خرم ح ب، مرن «حمام جا يحا الم ي  ت ااف
  تف المرا  السب،؟

 

 و(12-6: 23)لوقا: حماكمة املسيح أمام هريودس احلدث الثالث:

قرر بيالطس إرسال المسريح لهيررودر ليبحرث أمرر  ألنره عررف أن 
  من هرذا الملرف الرراب  المسيح من الجليل وقد أرسله لكي أن يتخلَّ 

 نهابًياو
هيرودر هذا الذي لما رأى المسريح فرر  جرًدا ألنره سرم  عنره كثيرًرا 

وتمنررى أن يرررى منرره معجرر ة والرررب لررم   (9: 9ن يرررا  )لررووكرران يريررد أ
 يصن  معج ة واحدة ليتم اقتياد  للصليب لئال يتعطل عمل الفداءو

ر أن هيرررررودر هررررذا كرررران كررررالم يوحنررررا المعمرررردان ي سررررر  لعلنررررا نتررررذكَّ 
وهيررررودر   (22 - 20: 6مرررررقررر  سرررالومى ابنرررة هيروديرررا ي سرررر  )و 

رجين الذين يسعدون بما هو روحي يذكرنا بفئة المسيحيين باالسم المتف
وبما هو عالمي وشرير على اإلنترنت فري   في االجتماعات المسيحية

 نفس الوقت وهذا أمر عجيب!!و
مررر  أن هيررررودر هرررذا لمرررا سرررم  بمعجررر ات المسررريح ارررن أن يوحنرررا 

( ويعمرررررل 16: 6المعمررررردان الرررررذي قطررررر  رأسررررره قرررررام مرررررن المررررروت )مرررررر
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مررن األمرروات  لكررن هررذا لررم المعجرر ات فأقصرري معجرر ة أن يقرروم إنسرران 
يغيرر حيره وقتهرا وربمرا هرذا ي كررد كرالم إبررا يم للغنري عنردما قرال لرره أن 
يرسرررل لهرررم لعرررازر ويبرررررهم  فررررد إبررررا يم عليررره وال إن قرررام واحرررد مرررن 
األمروات يتوبررون  فاإليمرران المبنرري علررى ر يررة المعجرر ات ال يعررد إيماًنررا 

 ع إلى هللاوإطالًقا وال يقود إلى التوبة الحقيقية والرجو 
غيرررر شرررر ية مررر  هيروديرررا زوجرررة  عالقرررةهيررررودر هرررذا كررران علرررى 

فيلبس أخيه  قد انتقد المعمردان هرذ  العالقرة وبسرببها دخرل السرجن برل 
ا لطلرررب سرررالومى ابنرررة رأسررره فررري حفرررل مولرررد هيررررودر  تنفيرررذً  وق طعرررت
 هيروديا

وربمررا كانررت أسررئلته تخرر  معج اترره   سررأل هيرررودر المسرريح كثيررًرا
بعض األمور الدينية التي كان يعرفهرا )مرن الم كرد أن معجر ة وأقواله و 

كررران لهرررا صررردى كبيرررر  4شرررفاء ابرررن أحرررد أعوانررره المرررذكورة فررري يوحنرررا 
لكررن المسرريح لررم يجررب بررأي رد واسررتغل ر سرراء الكهنررة والكتبررة   لديرره(

 فرصة صمت المسيح ليرتكوا عليهو
علرى رد  الماعريلم يعج  المسيح عن الرد  حيث أنه في الثالثاء 
جرررررريمس ”يقررررررول   استفسرررررراراتهم ومرررررر امراتهم وأفحمهررررررم أمررررررام الجمرررررروعو

يظررل صرروت المعمرردان القتيررل  يصررامًتا لكرر يإن المسرريح بقرر” “:سررتوكر
 و“يجلجل في تل  القاعة وفي آ ان هيرودر

لقررد كرران صرروت الضررمير يضرررب هيرررودر قارًعررا بداخلرره بالرررعور 
أن يقرروم يوحنررا  بالررذنب تجررا  يوحنررا المعمرردان وكرران يتمنررى فرري أعماقرره

ولكرررررن هيهرررررات! إن عرررررذاب الضرررررمير  المعمررررردان لي بررررررد نرررررار عرررررمير و 
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والرررعور بالررذنب يقرررع بررداخلنا ولكننررا بررداًل مررن أن نترروب  فأننررا نتحررول 
 عنه بطرو متنوعةو 

(  11: 23بسرررربب صررررمت المسرررريح احتقررررر  هيرررررودر وعسرررركر  )لررررو
لرروك ثررم أمررر حتررى إنهررم اسررته بوا برره وألبسررو  ثوًبررا المًعررا مثررل ثيرراب الم

 بأحالته مرة أخرى إلى بيالطسو
 للدراسة:  

 أررا  مررمأ مشرراهحأ هررين  يرررونس وارريلك  
مأحما اران لرا ام رأ  وججرأ غيرر  ا  حن ام  
ررر ،شرررر جأ ا  وجرررأ احيررررونس ا تررربط هحيروني 

 -وارريلك  م ررزوم ن ومررم  ،حلجررا و ررو حرر 
حيرر   - نحسررب مررا ا ررب يومررج وس المأررو  

وار   ،غيرر شرر جأيأبال إن ام  ا هحرا اادرت 
  مأحمررررا ارررران يسررررم، اظررررا  وااررررظ مررررؤثر.

واررريلك  مرررم،  ،احيررررونس مرررم، المعمررردان
 اهلرأ )حتوام مأحمرا لسرر د جةرأ المب ،هول 
24 :24-27.) 

 
: 27)مرت  .حماكمة املسيح أمام بيالطس للمرة الثانيةاحلدث الرابع: 

ى 40  39: 18ى يررررررررو25-13: 23ى لررررررررو19-6: 15ى مررررررررر15-31
  (و16-1: 19يو

يعرررود المسررريح مررررة أخررررى إلرررى بررريالطس لمحاكمتررره و عرررالن الحكرررم 
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كرران هيرررودر قررد أرسررله لبرريالطس   النهررابي الواجررب النفررا  مررن جهتررهو
 اتهامهو مسألةدون البت في 

وأعلنهرا   (18: 27بيالطس كان يعلم جيًدا أنهم أسلموا حسًدا )مت
م صررراحة أنرره لررم يجررد حيرره أي  نررب أو إدانررة  حتررى هيرررودر أيًضررا لرر

طلقرره  به وبعرردها ي  ثررم قررال شرريًئا غيررر متوقرر  إنرره سرري د ِّ   يجررد حيرره  نًبررا
كيرررو يكرررون إنسررران بريًئرررا لرررم يررردن ولرررم يوجرررد حيررره  نرررب أو جررررم ويرررتم 

ب المر د ِّ »لريس هرو المكتروب عنره:  ب  أن هذا الذي سري د ِّ تأديبه ! وم  
 ( !10: 94)م « مماأل  

كرم عرد هرذا  أرسلت زوجه بيالطس تحذر زوجها من إصدار أي ح 
لرم بسرببه وهرذا مرا جعرل بريالطس ألنها قد تألمت فري ح    اإلنسان البار

 ي داد تمسًكا ببراءة المسيحو
م  زوجته مرا حردث للمسريح  ىيخمن البعض أن بيالطس ربما حك

قبرررل أن يرسرررله لهيررررودر وكيرررو أنررره برررريء ونامرررت فحلمرررت  فأرسرررلت 
 لهول وجها رسالة فيها قالت له إنها تألمت في حلم من أج

مضررى وقررت لرريس بقليررل بعررد الجلسررة الصررباحية لمجمرر  السررنهدريم 
وتروجههم لبرريالطس للمرررة األولررى فري دار الواليررة و رسرراله لهيرررودر ثررم 

فرري هرررذا التوقيررت كانررت الجمررروع برردأت فررري   رد  مرررة ثانيررة لبررريالطسو
رر   عرردد الخررروج للطرررو والتواجررد لمعرفررة مررا يرردور مررن أحررداث وقررد ت جمَّ

ي أثنررراء المحاكمرررة الثانيرررة وطلبررروا منررره أن يفعرررل لهرررم كبيرررر عنرررد الررروال
 المعتاد وهو إطالو سرا  سجين بمناسبة العيدو

أراد بيالطس أن يستغل الجم  الكثير من خالل استفتاء شعبي في 
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ررْن يطلررق سررراحه: المسرريح أم بارابررار لعلرره يجررد مخرًجررا ليطلررق سرررا   م 
وحرعرروهم بررأن  المسرريح  لكررن ر سرراء الكهنررة والررريوخ  ي جرروا الرررعب

يطالبو  بأطالو بارابار )الذي كان قد قبض عليه بسبب ارتكابره فتنرة 
 وقتل في البالد(و

يبررررردو أن بررررريالطس أصرررررابته حالرررررة مرررررن التخررررربح الررررررديد إزاء هرررررذا 
اإلنسررران البرررريء وهرررم يحكمرررون عليررره برررالموت فقرررام بررريالطس بتصررررف 

جرررا  غريرررب للغايرررة وهرررو أن يسرررأل الجمهرررور حيمرررا يتخذونررره مرررن قررررار ت
: وازداد تعجًبررا ودهرررًة وسررألهم و أن ي صررلب :وكانررت اإلجابررة  المسرريح

)كان يجب أن يسألهم وأي خيرر لرم  أي شر قد عمل يستوجب الصلب
 يفعل!(  ازدادوا صراًخا لي صلب!

أراد بررررريالطس أن يكرررررون محايرررررًدا  فمرررررن ناحيرررررة يسترعررررري اليهرررررود 
فرأمر  ومرن ناحيرة أخررى يطلرق سررا  المسريح   ويحرص على منصبه

فأخرررذ  عسررركر الررروالي )الرومرررانيون( وبررردأوا فررري تنفيرررذ عقوبرررة   بجلرررد و
 رجررروان )ثيرررابو  وألبسرررو  ثررروب أ  الجلرررد  كمرررا كرررانوا يهينونررره برررأنهم عررررَّ 

وكرانوا يجثرون لره   رأسرهوغرسو  في  الملوك( وعفروا إكلياًل من شوك
واألمرررر الصرررعب أنهرررم كرررانوا يضرررربونه بقصررربة   سرررخرية وهرررم يلطمونررره

ى 19: 15شرررواك  ويبصرررقون عليررره )مررررسررره  فتنغررررر فيهرررا األعلرررى رأ
يضررربون قاعرري إسرررابيل »( وفرري هررذا تتمرريم للنبرروة: 30-29: 27مرت

والبصق على الوجه جاء في إشلياء   (1: 5)مي «بقضيب على خد 
بذلت اهري للضاربين وخدي  للناتفين  وجهي لرم أسرتر عرن » 6: 50

 و«العار والبصق
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اعة الكاحيررة وال األخررالو القويمررة لكرري لررم تكررن لرردى برريالطس الرررج
ي نفذ ما هو م تيقن منه وهو براءة يسوع حيطلقه  م  أن كان له سلطان 

اًل و م النبروات  إال أنره كران مسر  أن يفعل هذا وم  أن بيالطس كان يتم ِّ 
وهذا   روال بد أن ي دان أمام هللا في اليوم األخي  بأرادته الحرة عما فعل
ألنه بالحقيقة اجتم  على فتاك » 28و 27: 4النقرأ  بوعو  في أعم

مرررر  أمررررم  يالقرررردور يسرررروع الررررذي مسررررحته هيرررررودر وبرررريالطس البنطرررر
يرررردك ومرررررورت  أن  فعينررررْت  وشررررعوب إسرررررابيل ليفعلرررروا كررررل مررررا سرررربقْت 

 و «يكون 
لرررم تكررررن هرررذ  المرررررة األولررررى التررري ت عرررررض فيهرررا المسرررريح ل هانررررات 

قرار مرن عسركر هيررودر فقرد تعرر ض منرذ قليرل ل هانرة واالحت  واأللمو
ض للطررم والبصررق ليلررة أمررس أمررام ر سرراء الكهنررة وجنررد ومررن قبلهررا ت عرررَّ 

 ومن قبلها من عبد ربيس الكهنة الذي لطمهو  الهيكل
لررد الرررب يسرروع مررن العسرركر الرومرراني  أخرجرره برريالطس  بعررد أن ج 
ليسرررررتعطف اليهرررررود لكررررري يررررررفقوا عليررررره بسررررربب إ يابررررره الررررررديد نتيجرررررة 

حيررث بالتأكيررد منظررر  ملطررق   و«هررو ا اإلنسرران!»: الجلرردات وقررال لهررم
ت بهرررا مسررامير وعظرررام مثبَّرر أفرررعبالرردماء بعررد جلرررد  بكربرراج برره ثرررالث 

علرى اهرري »وهذا ما جراء برالنبوة عنره   كانت تحفر في جسد  الكريم
وقرررد كررران بررريالطس  (و 3: 129مررر « )طولررروا أتالمهرررم واثحررررث الحررررَّ 

 يكتفوا بهذا القدر من العقابويظن أن منظر  هذا كاف  لرد غضبهم ول
لررم تتحرررك مررراعرهم ولررم يتعرراطفوا مرر  هررذا المنظررر وأصررروا علررى 

لرررررم يجرررررد بررررريالطس أي مخررررررج إلطرررررالو سررررررا   طلررررربهم أن ي صرررررلبو 



 86 

ال لهرررم أن يأخرررذو  ويصرررلبو  علرررى وقررر  نفسررره برررر  ي  فرررأراد أن   المسررريحو
 ةووليتهم ألنه لم يجد حيه علَّ مس  

موسرهم وشرريعتهم هرو يسرتحق المروت أجابو  بكل وقاحة إنه وفق نا
ألنه جعل نفسره ابرن هللا وبعرد سرماع هرذا التعبيرر ازداد بريالطس خوًفرا 

 ودخل ليسأل المسيح من أين جاء  إال أن المسيح لم يعطه جواًباو
وبانفعررال مررن الخرروف الررذي يغمررر   قررال برريالطس للمسرريح لررم تعلررم 

بررره المسررريح وهنرررا أجا  أننررري لررري سرررلطان أن أصرررلب  أو أطلرررق سرررراح 
طان ما لم يكن قرد ح لبيالطس انه الخاطى  فهو لم يكن له سللي صح ِّ 

واألمر ال يتعلق بسلطانه الروماني   هللا( مريئةم يتم ِّ أعطي من فوو )ل
لريس أحرد يأخرذها منري  برل »وهنا ي كد ما قاله سابًقا:   على اإلطالو

ها أن أعررعها ولرري سررلطان أن آخررذ لرري سررلطان   وأعررعها أنررا مررن  اترري
 (و18: 10)يو «أيًضاو هذ  الوصية قبلتها من أبي

طلررق سرررا  المسرريح  إال أنهررم مررن هررذا الوقررت جاهررد برريالطس أن ي  
هددو  برف  شكوى لقيصرر إن أطلرق سررا  المسريح ولرم يصرلبهو فلريس 

وهرررذا ي ثيرررر الفتنرررة   ويسررروع هرررذا يررردعي أنررره ملررر   لهرررم ملررر  إال قيصرررر
عررد قيصررر وكررانوا يعرفررون مرردى  ض للثررورةوالقالقررل فرري الرربالد وم حررر ِّ 

كررررم  خرررروف برررريالطس مررررن طيبرررراريور قيصررررر  مرررر  أنهررررم يكرهررررون الح 
رردهش  الرومرراني  إال أن كررراهيتهم للمسرريح كانررت أكبررر وهررذا عجيررب وم 
ألن قيصررر م سررتعمر قررار  أمررا يسرروع  فكرران مملرروء رحمررة وحًبررا وكررم 

 أحسن إليهم بال حصرو
سري الروالي وقرال لما رأى بيالطس هرذا األمرر خررج وجلرس علرى كر 
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لكنهم أصروا أن ليس لهم مل  إال قيصر!!   و«هو ا ملككم!»له لهم: 
رر رر قررالوا هررذا هررم ر سرراء الكهنررة! أ نْ العجيررب م  نحررن »ن قررالوا لرريس هررم م 

( ! و ن هررذا اإلنسرران ال  33: 8) يررو «ن سررتعبد ألحررد مة إبرررا يم ولرر ريَّرر
ال أن وأمرررام عرررجة الجمررروع لرررم يجرررد بررريالطس إ  يسرررتحق إال الصرررليب

و ن كرران   يرعررق ويسررتجيب لمرررورتهم  فأسررلمه لي صررلب وغسررل يديرره
 هذا ال يبربه أمام هللاو

فرررغم أنرره كرران الغرررض مررن المحاكمررات البررررية إلصرراو الررتهم برره  
 لكن السماء سيطرت على األحداث لتبربتهو

 مراجعة:

 المحاوال  ال   حاول هجمط  هحا حن يأة  المسجت من الب  :
 رودروأرسله لهي + 
أراد أن ي طلق سرراحه كهديرة العيرد  لكرنهم طلبروا بارابرار )الرذي  + 

أي ابررن إبلرريس(  مرر  أن برريالطس كرران  اآلبمعنررى اسررمه ابررن 
 عند  يقين أنه يستحيل أن يختاروا بارابار  لكن هذا ما فعلو ! 

وكرران يظررن أن هررذا يكفرري  لكنرره لررو توقرر  أنرره سيصررلب   جلررد  + 
  فالجلرررد وحرررد  كررران عقوبرررة قاسرررية مرررا كررران قرررد أقررردم علرررى جلرررد 

جًدا  حيكفيه عقوبة واحدة وليس عقوبتين  لكرنهم كرانوا يصررون 
علررى الررتخل  منرره وطبًقررا للعقوبررة الرومانيررة اإلعرردام بالصررلب  
لكررن لررو كرران بيرردهم توقيرر  العقوبررة  لكرران اإلعرردام بررالرجم  لكررن 

ثقبررروا » يمنرررة وسرررلطان السرررماء اهرررر فررري هرررذا تتميًمرررا للنبررروات 



 88 

لررررو تررررم اإلعرررردام بقطرررر  الرررررأر  (و 16: 22)مرررر  «ي ورجلررررييررررد
ررر  كالمعمررردان ن يكرررون قرررد أو الررررجم كاسرررطفانور بهرررذا يكرررون كم 

 «لررررريس أحرررررد يأخرررررذها منرررررري»أ خرررررذت نفسررررره منررررره  لكنررررره قرررررال: 
 (و18: 10حنا)يو 

الطريق إىل اجللجثة.   احلدث اخلامس:

ى 23-20: 15ى مرررر34-32: 27)مرررت
  (و17: 19يوى 31-26: 23لو

لم بررررررريالطس المسررررررريح كررررررران قرررررررد أسررررررر
حررروا ب ليسترعررري اليهرررود الرررذين لوَّ لي صرررل  

برفرررر  األمررررر أمررررام قيصررررر )األمررررر الررررذي 
خاف منه بريالطس أن يقرف أمرام طيبراريور قيصرر  فقرد كران يحظرى 

و  اللهرم ومحراكمتهم أيًضرا  ولرم يخرل  سرجل بريالطس  همر وسيبأهانة 
ل إن لكررررن ي قررررامرررن األخطرررراء الترررري تجعلرررره لقمرررة سررررابغة لطيبرررراريور(  

 بيالطس ن في وانتحر بعد  ل و
تحرررررك موكررررب الصررررليب ويسرررروع يحمررررل صررررليبه بعررررد أن تررررم جلررررد  

وربمرررا مرررا زال إكليرررل الرررروك يعلرررو جبينررره ويسرررير إلرررى   والبصرررق عليررره
 طريق الجمجمة )الجلجثة( كي يتم تنفيذ الحكم هناكو

أثنررراء الموكرررب للطريرررق إلرررى الجلجثرررة  يلتقررري المسررريح برررثالث فئرررات 
 ور وهم كالتالي: لكل منهن د

 النساء الرريفات اليهودياتو -بنات أورشليم  -سمعان القيرواني 
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  :سمعان القيرواني -1
 (و26: 23لو ى 21: 15ى مر32: 27)مت

روا أي كرررران مررررن حررررق الرررروالة الرومررررانيين كسررررلطة حاكمررررة أن يسررررخ ِّ 
وفي بدايرة حمرل المسريح للصرليب  ويبردو   شخ  للحمل لمسافة ميل

مرر  الجلررد واإلهانررات خررارت أمامهررا  “ترررحيالت”ضرراها أن الليلررة الترري ق
ر )أجبرر( العسركر الرومران رجراًل كران آتًيرا مرن الحقرل اسرمه  قوا   فسخَّ

د(  وعلرررى ربمرررا ليبيرررا أترررى لي عي ِّررر  سرررمعان وهرررو قيروانررري )شرررمال إفريقيرررا
الرغم من أنه أ جبر على حمل الصليب نيابة عن المسيح  إال أنه نرال 

لررره أحرررد حترررى مرررن المقرررربين مرررن المسررريح ال سررريما شررررًفا عظيًمرررا لرررم ين
بطرررر الررذي مررن سرراعات قليلررة تجرررأ وقررال إنرره سرريموت عوًعررا عنرره  

 ا  أنرهيبدو أن هذا الرجرل آمرن بالمسريح بعرد  لر   في ررجح بعرض الرررَّ 
(  وفي رومية بولس 13: 16رو ى21: 15أبو اإلسكندر وروفس )مر

ومرن الطبيعري   ميهي أ  مه التي يرسل سالًما إلى روفس ويقول عن أ  
فرررالم رجح أن سرررمعان آمرررن عنررردما   م روفرررس هررري زوجرررة سرررمعانوأن أ  

إً ا فهرري  ا فرري أبنابهمررا  ف منرراو وأثررر    وزوجترره آمنررت  تررأثر بالمصررلوب
قصة نعمة  أن يحمل الصليب خلف الرب  فصار هذا سربب خرالص 

 له وألهل بيتهو
يكن يعلم  األمر من ثقل الصليب ولم باد ربما عجر سمعان في 

ررأن اسررمه سرروف ي خلَّرر ف بهررذا العمررل  ن تررررَّ د فرري سررجالت الترراريق كم 
وهررذا نفررس مررا يحرردث معنررا   د األرض كلهررا فرري وقررت آالمررهبسرري ِّ  رأفررةً 

حينمررا نرررعر بمرررارة التجربررة وقررت حرردوثها  ولكننررا نحصررد مررن ورابهررا 
 بركات كثيرة تتضح لنا حيما بعدو 
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 :بنات أورشليم -2

 (و27-25: 19يو ى31-27: 23)لو
أثنرراء المسرريرة  كانررت هنرراك جمرروع مررن أتبرراع المسرريح والمتعرراطفين 
معه يتبعونه  أغلبهم من النساء كن يلطمن وينحن على ما وصل إليه 

لرم الم المسيح التري آأبًدا  برغم  يخطىوهو لم   المسيح من إهانة وألم
يبكررين يتوقعهررا أحررد  إال أنرره التفررت إلرريهن وناشررد بنررات أورشررليم بررأن ال 

عليرره  بررل يبكررين علررى أنفسررهن وعلررى أوالدهررن )باعتبررار إنجررابهن بعررد 
ال واج(  ألنه سيأتي وقت يقولون حيه طوبى للعواقر والبطرون التري لرم 

لري العلرم يعلرم بكرل كان المسيح باعتبار  ك    تلد والثدي التي لم ترع و
مررا سرريأتي علررى أورشررليم وعلررى أبنابهررا وهررو مررا تررم بعررد  لرر  فرري أيررام 

م( الرررذي حاصرررر أورشرررليم وأدخلهرررا فررري حصرررار 70تررريطس الرومررراني )
 وعيق شديدو

رررروحررررين سررررقطت بررررين يديرررره د ر كررررل شرررريء وصررررلب شرررربانها علررررى مَّ
 األشجار  حتى إنه ي قال لم تكن هناك شجرة بدون مصلوب عليهاو

 :النساء الشريفات اليهوديات -3

 (و23: 15مرى 34: 27)مت 
هوديرات شرريفات مرن عليرة حين وصل الجلجثة كانت هناك نسراء ي

القررررروم مرررررن يقمرررررن بأعمرررررال خدميرررررة للمجتمررررر  آنرررررذاك )مثرررررل م سسرررررات 
المجتمررر  المررردني اآلن(  كرررن يقمرررن بتقرررديم خلررريح مرررن الخرررل الممررر وج 
برررالم ر )م سررركن ا م خررردر( للمحكررروم علررريهم بالصرررلب  حترررى ال يررررعروا 

 ع كررأررد أن يررررب ألنرره أراد أن يتجرررَّ برراأللم  لمررا  او المسرريح  لررم ي رر
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لقررد أراد أن يررذوو  رن أو م خررد ِّ الصررلب بكررل مررا فيهررا كاملررة برردون م سررك ِّ 
 والموت صرًفا وأن يذوقه وا ًيا

مرن المالحرا أن المسريح ق رردم لره الخرل مررتين  فرري المررة األولرى لررم 
رد أن يررررب للسرربب المرررار إليرره  لكررن فرري المرررة الثانيررة عنرردما قررال ي رر

 ة خرراًل وسرررقو   لكرري يرررتم مملرر إسرررفنجهالمسرريح أنررا عطرررران  قرردموا لرره 
يجعلرررون فررري طعرررامي علقًمرررا وفررري عطرررري يسرررقونني »الكتررراب القابرررل: 

 (و21: 69م ى 48: 27)مت« خالً 

  .صليب املسيح: احلدث السادس

: 19يروى 46-32: 23ى لرو37-24: 15ى مرر50-35: 27)مرت
 (و18-30

 نقاط: 4سنقسم ما حدث م  المسيح على الصليب إلى 
 : الصليب :أولا 

كررم عليرره كرران   المسرريح قررد وصررل إلررى الجلجثررة )موعرروع تنفيررذ الح 
بالصررلب( وهنرراك صررلبو  مرر  اثنررين مررن المررذنبين قررد تررم الحكررم عليهمررا 

واللصان أحدهما عرن يمينره واآلخرر عرن   بالصلب  صلبو  في الوسح
: 53لياء إشرربرروة الررواردة فرري كأنرره أشرررهم وقررد تررم  لرر  لتتمرريم الن  يسررار 
 و«أ حصي م  أثمة»: 12
 3صررباًحا( وحتررى التاسررعة ) 9وقيررت الصررلب مررن السرراعة الثالثررة )ت

اهررًرا( وحتررى  12  أالمررت الرررمس فرري الفترررة مررن السادسررة )عصررًرا(
مررر  مالحظرررة أن السرررت سررراعات التررري قضررراها  و عصرررًرا( 3التاسرررعة )

المسرريح علررى الصررليب  الثالثررة األولررى منهررا كانررت فيهررا اآلالم مررن يررد 
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اريرررة د أن أالمرررت الررررمس هررري اآلالم الكفَّ والثالثرررة األخيررررة بعررر  البررررر
وهي التري ترم فيهرا عمرل الفرداء والخرالص    التي من يد العدل اإللهي

الم وجرررررو  الرررررب  لكنهررررا ليسررررت وسرررريلة  صررررحيح أننررررا نتررررأثر كثيررررًرا برررر
الخرالص  لكنره كررفت لنرا حقيقررة وفسراد القلرب البررري ولتتمريم نبرروات 

  العهد القديمو
 ونفسيية وكفاريية وسنشيري  ليي      مل املسييح الال  سسيدية  كت

 كُل ننها يف عجالة:
 

 آالم المسجت الةسديأ:
الررربعض برررال  فررري التصرررورات للدرجرررة أنررر  تررررعر لرررو كانرررت الررردماء 

وكررران التركيررر  عنررردهم فقرررح عرررن هرررذا   سرررتنفجر برررين سرررطور الكلمرررات
و ن كنرررا ال نقلرررل منررره وال نقلرررل مرررن قسررروته  كمرررا سرررنعبر فررري   االتجرررا 

ن ن كررد أن الخررالص لررم يررتم برراآلالم الجسرردية  بررل السررطور التاليررة  لكرر
الةسرررديأ اأرررتار نعررر  مأحرررا اررر   اآلالمحمرررا ارررن اريرررة  اآلالم الكفَّ 

 الس و  ال الجأ:
قبل الصليب وهو يصلي في بستان جثسيماني كان عرقه يتساقح  -1

كقطرررررات دم نازلررررة علررررى األرض ويحرررردث هررررذا فرررري حالررررة الترررروتر 
 والرديد وهو ن يو في الغدد العرقية

: 19يرروى 63: 22ى لررو15: 15ى مررر26: 27أثنرراء الجلررد )مررت  -2
حررردثت رعررروض عميقرررة مرررن الكررررات التررري كانرررت بالسررروط  و (1

الررذي كرران  بررارة عررن قطعررة مررن الخرررب م ثبررت فيهررا   الرومرراني
سرريور وينتهرري كررل منهررا بكرررتين مررن العظررم أو الرصرراص  تمرر و 
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د  نهرررا تمررر و الجلرررحتررره مرررن أنسرررجة بسررربب السررريور فأالجلرررد ومرررا ت
تتمرررر و العضررررالت نتيجررررة تكرررررار الضرررررب وأخررررذت شرررركل شرررررابح 

 ومتهربة
يحردثنا  و(2: 19يرو ى17: 15ى مرر31-28: 27بعد الجلد )مت -3

الكترراب أنرره بعررد الجلررد ألبسررو  ثياًبررا قرم ًيررا ثررم عررادوا  فن عرروا عنرره 
الرررداء وتسرربب هررذا فرري فررتح الجرررو  ممررا تسرربب فرري حالررة صرردمة 

تجلرح الردم )سربب صردمة م برحرة من شدة األلم  فتح الجرو  بعرد 
 من األلم(و

ى 30-28: 27ى مترررررررإكليرررررررل الرررررررروك جررررررراء عنررررررره الكرررررررالم فررررررري  -4
 (و5و 2:19حنا يو  ى19  17: 15قسمر 

وهرررري أكثررررر   ن يررررو حرررراد  ألن الررررروك انغرررررر فرررري فررررروة الرررررأر
المنرراطق الجلديررة الترري تحترروى علررى شررعيرات دمويررة  وكرران هنرراك 

 جمجمةوجرو  عميقة في فروة الرأر والجبين وال
فررري الصرررلب تفتحرررت الجررررو  نتيجرررة إلقابررره علرررى الصرررليب ليثبتررروا  -5

 يديه ورجليهو
اخترو الم سمار العصب األوسح وقد نت  عنه   في دو المسامير -6

شلل ج ء من عضالت اليد نتيجة نق  الدم وتقل  العضالت  
نا يرر  عررن أنرره عنررد تثبيررت القرردمين يمررر المسررمار خررالل عظررام 

 يخترو العصبوالمرح ويصيب األغرية و 
وهري أشرد مرا يعانيره المصرلوب أنره عنرد الترنفس   صعوبة الترنفس -7

يتحرك الظهرر م حتًكرا بالخرربة وأيًضرا يحتراج المصرلوب إلرى رفر  
 الجسم بالضغح على القدمينو
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نتيجة صعوبة التنفس ت يد من نسبة ثاني أكسيد الكربون في الدم  -8
 ممررررا يسررررربب تقلرررر  العضرررررالت وانقباعرررررات ممررررا ي يرررررد صرررررعوبة

 التنفس وي دي إلى االختناوو
حيحرردث اعررطراب  تحردث صرردمة دمويرة نتيجررة النرر ف المسرتمرو  -9

  في عضالت القلب نتيجة اإلجهاد وهبوط الدورة الدمويةو
 :آالم المسجت الأ سجأ

اجترراز المسرريح فرري رحلررة آالمرره ثالثررة أنررواع مميرر ة مررن اآلالم: آالم 
طان باعتبرار  األسرد جسدية ونفسية من البررر  وآالم جهنميرة مرن الرري

 ارية من يد العدل اإللهيو(  وآالم كفَّ  21: 22المفترر )م 

لكننررررا سررررنرك  هنررررا علررررى اآلالم النفسررررية والترررري تتضررررمن مررررا قاسررررا  
المسيح نفسًيا من البررر وهرو يسرير فري طريرق اآلالم والصرليب  وهرذ  
اآلالم اهرررررررت بنرررررروع خرررررراص فرررررري سررررررفر الم اميررررررر  سررررررفر المررررررراعر 

 من هذ  اآلالم:واالختبارات  و 
محتقررررر ومخررررذول مررررن »(  22)مرررر  «محتقررررر الرررررعب»: االح بررررا 

 (و53)إش «النارووو محتقر فلم نعتد به
  22)مرررر   «ووو كررررل الررررذين يروننرررري يسررررته بون برررري»: االمرررر حزاء
 (و36و 35: 23انظر أيًضا لو

 «ووو عنررد كررل أعرردابي صرررت عرراًرا وعنررد جيرانرري بالكليررة»: العررا 
 (و69)م  «سر قلبي فمرعتالعار قد ك» (و 31)م 

الررذي إ  »(  35)مرر  «شرراتمين ولررم أعلررم يَّ اجتمعرروا علرر»: الشرر جمأ
 (و2بح1) «تم لم يكن يرتمش  
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أحبررابي وأصررحابي يقفررون تجررا  عررربتي وأقرراربي »: ال ررر  والوحررد 
 (و50: 14)مر« حينئذ تركه الجمي  وهربوا»  (38)م  «وقفوا بعيًدا
  انظررر أيًضررا 69 )مرر« يَّ علررتعييرررات معيريرر  وقعررت »: ال عييرررا 

 (و23لوقا 
 «فينوأشرررررياء أخرررررر كثيررررررة كرررررانوا يقولرررررون عليررررره مجرررررد ِّ »: ال ةرررررديف

 (و65: 22)لو
 «أكثرررر مرررن شرررعر رأسررري الرررذين يبغضرررونني برررال سررربب»: البغ رررأ

 (و4: 69)م 
 (و57و 56: 14)مر :ال وال الكاذنأ والشحون الزو 

الرذي  سرالمتيرجرل »ل يهرو ا اإلسرخريوطي ب  : من قِّ الخجادأ والغد 
 (و9: 41)م  «عقبه يَّ وثقت  به آكل خب ي رف  عل

 (و62 -54: 22بطرر له ثالث مرات )لو إدكا ومن قبل 
 (و53)إش «الم أما هو فتذلل ولم يفتح فا »: الظلم

أو لرررم تررر ل تعررراني مرررن أشرررخاص  -ربمرررا عانيرررت  وو أخررري المترررألم
قررح انظررر ف - وووإلررق جر حرروك أو أهررانوك أو افتررروا عليرر  أو المرروك

 صب عيني   فتهن آالم  وتبرأ جروح ووععه ن    إلى المسيح
ع ي ي وو نحن نتألم بسبب أخطابنا فري معظرم األحيران  لكرن مرا ا 

ولرم يقرل كلمرة   نقول في آالم الرب الذي لم يفعل شيًئا لريس فري محلره
سة ومر  هرذا فقرد ترألم ليست في مكانها  ولم يفكر مجرد فكرة غير مقدَّ 

ر آالمه ومعاناته نكتسب وحينما نتذكَّ   وأعنفها وأكثرها الًما أشد اآلالم
فتفكرررروا فررري الرررذي »طاقرررة وقررروة لالحتمرررال تعيننرررا فررري تجاربنرررا وآالمنرررا 
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ررراحتمرررل مرررن الخطررراة مقاومرررة لنفسررره مثرررل هرررذ  لرررئال تكلمررر وروا فررري وا وتخ 
 (و3: 12)عب «نفوسكم

 :ا يأآالم المسجت الك   
مرررن مصررردرين: األول هرررو هللا  لقررد ترررألم الررررب يسررروع علرررى الصرررليب

ارية  والمصدر الثاني البرر والريطان وهرو وهو ما نسميه باآلالم الكفَّ 
ولقرد ارل المسريح علرى الصرليب  ما نسميه باآلالم الجسردية والنفسريةو 

سرت سرراعات: مرن السرراعة التاسررعة صرباًحا  وحتررى الثالثرة بعررد الظهررر 
الرثالث األولرى نرور  ولقد كان في الساعات  بحسب توقيتنا الحاعرو 

بينما غطى الكون الظالم في الساعات الثالث التاليةو ونقول هنرا: إن 
ان صررتنا هرري تلرر  الترري احتملهررا المسرريح مررن يررد هللا الررديَّ اآلالم الترري خلَّ 

 (و 18: 3بررح1لقررد تررألم المسرريح مررن هللا مررن أجررل خطايانررا )  العررادلو
برر و ترألم المسريح مرن أما اآلالم التي احتملها من البرر فكانرت بسربب 
ًصرررا وفادًيرررا  ترررألم لكررري يرررد هللا كنابرررب عنرررا  ترررألم لكررري يصرررير لنرررا مخل ِّ 

ومرررن المهرررم أن نررردرك أن اآلالم التررري   ة  الرررريطانويسرررحق رأر الحيَّررر
ة  ل المسريح للصرليب وخروجره بره خرارج المحلَّرْمرصتنا ليست هي ح  خلَّ 

جليرره  وال إكليررل وال شررربه الخررل والمرررار  وال دو المسررامير فرري يديرره ور 
الروك على رأسه  كال  بل إنما ما احتمله المسيح من آالم رهيبرة فري 

بناسرروته ولرريس الهوترره   الظلمررة الررثالث وهررو متررروك مررن هللاسرراعات 
أما طبيعة الهوته فهي   فهو قد مات بطبيعته كاإلنسان الكامل  طبًعا

وته وهكرررذا حترررى فررري موتررره كررران الهوتررره حًيرررا متحرررًدا بناسررر و لرررم تمرررت
 ألن الهوته لم يفارو ناسوته لحظة وال طرفة عينو   المابت
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ررر م هرررو الرررذي قررردَّ  -ولررريس اإلنسررران -ارة ال خرررالص   هللا بررردون كفَّ
ررر عرررل الرررذي لرررم يعررررف »(  وهرررو الرررذي 25و 24: 3ارة )روالمسررريح كفَّ ج 

 (و 21: 5كو2) «خطية  خطية ألجلنا  لنصير نحن بر هللا حيه
ي شرربه جسررد الخطيررة  وألجررل الخطيررة  هللا إ  أرسررل ابنرره فرر»وأيًضررا 

(و ت ررررررك المسررررريح مرررررن هللا وسرررررح 3: 8)رو «دان الخطيرررررة فررررري الجسرررررد
وال  (و 1: 22)مرررر  «لمررررا ا تركتنرررري   إلهرررري  إلهرررري»سرررراعات الظررررالم 

يسررتطي  أحررد أن يرردرك مررا حرردث فرري تلرر  السرراعات الرهيبررة  وال حتررى 
سرروع همررا ال يوجررد سرروى هللا والرررب ي  فرري األبديررة يمكررن أن نفهررم  لرر و

اللرذان يعرفران حردود الكلفرة الرهيبرة العظيمرة التري تكلفهرا المسريح علرى 
اريرة التري اجتازهرا بالعديرد مرن ر المسيح عن آالمره الكفَّ وعبَّ  الصليبو 

(  6: 8)نرررش «نرررار لظرررى الررررب»ر عنهرررا بأنهرررا نيرررران الترررربيهات  عبَّررر
(  13: 1)مراثررري «مرررن العرررالء أرسرررل نررراًرا إلرررى عظرررامي فسررررت فيهرررا»
 (و 14: 22)مررر  «صرررار قلبررري كالررررم و قرررد  اب فررري وسرررح أمعرررابي»

وعررعتني فرري الجررب األسررفل  فرري المررات فرري »ر عنهررا بررالظالم وعبَّرر
 (و 88)م   «استقر غضب  وبكل تيارات   للتني أعماو  عليَّ 

بهت آالم الكفَّ  اسرتيقا يرا »ارية بسيو عربه بره هللا العرادل كذل  ش 
: 13)زك «ووو اعرررب الراعرري وعلررى رجررل رفقترري  سرريو علررى راعرريَّ 

اريرررررة بالسررررريول والميرررررا  ر عرررررن آالمررررره الكفَّ (و كرررررذل  ي عبَّررررر26 مرررررت ى 7
ججرر  ينرادي غمررًرا عنرد صروت ميازيبرر  كرل تياراتر  ول   غمررن »الطاميرة 

دخلررررررت  إلررررررى أعمرررررراو الميررررررا  والسرررررريل »(  7: 42)مرررررر  «طمررررررت علرررررريَّ 
لغرو اريرة براكذل  يعبر عرن آالم المسريح الكفَّ   (و2: 69)م  «غمرني

 (و 2: 69)م  «غرقت  في حمأة عميقة وليس مقر»في طين الحمأة 
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مرن عرربة الخطيرة بالجلردات الرومانيرة التري جراءت علرى  لم ن رف  
اهرررر المسررريح  برررل جلررردات العررردل اإللهررري الرررذي أخرررذ حقررره كررراماًل مرررن 

 «بجلدته شرفيتم»المسيح البديل عن كل واحد منا  عندما قال الكتاب: 
وهررو مجرررو  »ا مررا أشررارت عليرره نبرروة إشررلياء: (  وهررذ 24:  2بررح1)

ألجرررل معاصرررينا مسررررحوو ألجرررل آثامنررررا تأديرررب سررررالمنا عليررره وبحبررررر  
 (و5: 53 )إش« شفينا 

  وحتى تبريرنرا  في هذ  الساعات الثالث دف  ثمن خطايا وسهواتنا
 وثمن سكنانا في بيت اآلبو
ألنرره قبررل أن  اريررة لرريس اسررتحقاًقا  بررل نيابًيرراتررألم المسرريح اآلالم الكفَّ 

يكررررون النابررررب والبررررديل عنررررا علررررى الصررررليب  ومررررن هررررذا المنطلررررق تررررألم 
وعررداًل مررن يررد العرردل اإللهرري ألجررل كونرره   المسرريح الًمررا مررن يررد البرررر
 النابب عن الخطاة واآلثمينو

السرررر فررري  لررر  كلررره أن المسررريح خرررالل هرررذ  الفتررررة مرررن اآلالم قررردم 
هرو الوحيرد الرذي ي ردرك سرمو هرذ  ارة التي تليق بقداسة هللا التامة  فالكفَّ 

القداسررة ومتطلباتهررا لسرربب بسرريح وهررو أنرره هررو نفسرره هللا القرردور الررذي 
اهر في جسد إنساني وهذا يجعل تفكيرنرا البررري قاصرًرا وعراجً ا عرن 

 إدراك عمق هذ  اآلالمو
ر  قبرل إليره ما احتمله المسيح عنر   هرل ت   -أخي القار   -فهل تقد 

 كفاية عمله ألجل  على الصليب بتوبة حقيقية  م مًنا ب
 

 ته )سبب الحكم عليه بالصلب(:ثانياا: عل  

كررران معتررراًدا أن توعررر  لوحرررة ت علرررق فررروو المصرررلوب ي كترررب عليهرررا 
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ترب فروو المسريح  فقرد أصردر بريالطس   ته(كم )علَّ سبب الح   وهو مرا ك 
)ربما نوع من الصفعة  «مل  اليهود»ة المسيح بأنه ب علَّ قراًرا بأن ت كت  

لتي أراد بها الرد على اليهود حرين هرددو  برفر  األمرر لقيصرر رومرا(  ا
مكتوبرررة باللغرررة اليونانيرررة  «هرررذا هرررو ملررر  اليهرررود»وكانرررت هرررذ  اللبرررارة 

  )اللغرررة العالميرررة السرررابدة فررري هرررذا الوقرررت مثرررل اللغرررة اإلنجلي يرررة اآلن(
وباللغررررة   الرومانيررررة( ل مبراطوريررررةوباللغررررة الرومانيررررة )اللغررررة الرسررررمية 

وهررررذا مررررا اعترررررض عليرررره  و يررررة للرررررعب اليهررررودي(دينالعبريررررة )اللغررررة ال
ر ساء الكهنرة وطلبروا مرن بريالطس عردم وعر  هرذ  الالفترة فوقره ألنره 

رر قرال إنرره ملر  اليهرود  ولكررن بكرل جرررأة يررد برريالطس  نْ هرو )المسريح( م 
  ولررم يرعررق هررذ  المرررة لضررغوطهم  عجيررب لررم «مررا كتبررت  قررد كتبررت  »

 د مثل هذا ووافقهم في صلب المسيح!يوافقهم في أمر زهي
  

 :ثالثاا: العسكر )تعرية المسيح(

كان العسكر حين صلبوا المسريح خل عرو  ثيابره والقمري  الرذي كران 
يرتديررره  فأخرررذوا ثيابررره وم قوهرررا ألربعرررة أقسرررام لكرررل مرررنهم قسرررم )علرررى 
رررموا الثيررراب  األرجررح كرررانوا أربعرررة عسررراكر هرررم مرررن فعلررروا  لررر  ألنهرررم قس 

( ولكن القمي  لم يم قو   لكنهم عربوا قرعة عليه حترى ألربعة أقسام
يقسمون ثيابي »( 18: 22يفوز به أحدهم  وكان هذا لتتميم النبوة )م 

 وبعد  ل  جلسوا يحرسونهو  «بينهم وعلى لباسي يقترعون 
لقررد اتفقررت قرروى كثيرررة  رغررم إنهررا متعارعررة ومتنا يررة علررى صررلب 

( أو الكهنرررررة والفريسررررريون المسررررريح وموتررررره سرررررواء يهرررررو ا )أحرررررد تالميرررررذ 
والريوخ )مجم  السنهدريم( أو العسكر والجنود أو هيرودر وبيالطس 
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أو جموع الرعب أنفسهم  لكن ما كان ممكًنا أن يتم هذا لروال أنره أسرلم 
نفسررره برعرررى كامرررل أليرررديهم وحجرررب مجرررد وقررروة الهوتررره تماًمرررا و لررر  

ن جميررررر  ليصرررررن  للبررررررر الخطررررراة الفرررررداء العظررررريم والكفرررررارة األبديرررررة عررررر
 خطاياهم  يا له من فاد  عظيم يستحق أن نحيا له! 

 
 :رابعاا: فئات الواقفين

أحاط بالمسيح الكثير من الجموع مرنهم المتعراطفون معره والقريبرون 
رررررمنررررره ومرررررنهم األ ون )الحجررررراج( د  عرررررداء والررررررامتون حيررررره  ومرررررنهم الم ع ِّ

 المتواجدون في أورشليم  ليصنعوا الفصح هناكو
برة مرريم( مره )العرذراء المطوَّ هرذ  الجمروع كانرت أ  وبالطب  فري وسرح 

وكرن يخدمنره وتالميرذ     ومعها بعض النساء اللواتي تبعنه من الجليل
 إلى جانب يوحنا الحبيبو

ي سجل لنا الوحي مجموعة من الفئرات التري كانرت م حيطرة بالمسريح 
أثنرراء الصررليب  وقررد قسررمناهم إلررى مجموعررات مختلفررة وفررق التوجهررات 

 الرخصية المختلفة عن هذا المصلوبو واآلراء الداخلية
 

 مت ت سيم مجوع احمليطني  املسيح على النحو التالي:

 الةموت:  -1
( 49و 48: 23المتعررررراطفون: أتباعررررره مرررررن الجمررررروع )لرررررو -أ 

 كانوا يقرعون صدورهم وينظرون من بعيدو
أخررت  -مرره أ   -يوحنررا  :(27-25: 19القريبررون منرره )يررو -ب 

 المجدليةومريم  -مريم زوجة كلوبا -مهأ  
 و(30-29: 15مرى 40  39: 27جتازون )متالم   -ج 
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يا ناقض الهيكل وبانيره خلر  نفسر  وانر ل » :فون جد ِّ الم   - د
 و«عن الصليب

ى 43-41: 27)مررررت ال ريسرررريون والشرررريو   ؤمرررراء الكحأررررأ و  -2
فون باسرررررته اء وشرررررماتة يجرررررد ِّ  و (35: 23لررررروى 32-31: 15مرررررر

نفسرره   خلرر  آخرررين وال يقرردر أن ي خلرر »حيررث كررانوا يقولررون: 
كررررل »  «إن كرررران هررررو ملرررر  إسرررررابيل فلينرررر ل  لينقررررذ  هللا إن أراد 

 «الررذين يروننرري يسررته بون برري يفغرررون الرررفا   وينغضررون الرررأر
عاقب الرب عن كل الكلمات الصلبة التري (  قريًبا سي  7: 22)م 
 (و15م بها أنار فجار )يهو ا تكلَّ 

(ى 54و 49 -46  36-35: 27)مرررررت  ائرررررد المئرررررأ والعسررررركر -3
: 19يرررررروى 47-44  37-34: 23ى لررررررو39-34  24: 15رمرررررر
 (و32-37  28-30  23-24

كرررران قابررررد المئررررة الم كلررررف بتنفيررررذ الحكررررم موجرررروًدا ي عطرررري األوامرررررر 
لجنرررود   بعرررد أن صرررلبوا يسررروع اقتسرررموا ثيابررره إلرررى أربعرررة أقسرررام لكرررل 

المنسرروج بغيررر خياطررة عررربوا  هعسرركري قسررم )أربعررة عسرراكر(  قميصرر
 يًبا ألحدهموعليه قرعة ليكون نص

بعرررد  لررر  جلسررروا يحرسرررونه  كرررانوا يسرررته بون بررره كمرررا كررران يفعرررل  
 الم جتازون ور ساء اليهودو
به  استه  وا  «لما ا تركتني   إلهي  إلهي»سمعوا المسيح ينادي: 

 و«صههو ا ينادي إيليا ليخل ِّ » :قابلين
م النبوة  فركض أحردهم وسرقا  خراًل ليتم ِّ  «أنا عطران»قال المسيح 
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 و«كملقد أ  »ا  او المسيح قال: ولم
حين مات وأسلم الررو  حردثت زل لرة عظيمرة وكانرت المرة  فخراف 

 و«كان هذا اإلنسان حًقا ابن هللا»قابد المئة ومن معه وقالوا: 
قررررررام العسررررررركر )ربمرررررررا جررررررراءوا مرررررررن دار الواليرررررررة( ليكسرررررررروا سررررررريقان 

كسرررر المصرررلوبين تنفيرررًذا لقررررار الررروالي بررريالطس ألن اليهرررود سرررألوا أن ت  
سرررريقانهم ويرفعرررروا ألنرررره كرررران اسررررتعداد  فلكرررري ال تبقررررى األجسرررراد علررررى 

 23و 22: 21تثنيرررة وة الرررواردة فررري الصرررليب ألن اليهرررود عرررارفون للنبررر
و  ا كان على إنسان خطية حقهرا المروت  فقترل وعلقتره علرى خرربة  »

فررال تبرررت جثترره علرررى الخرررربة  بررل تدفنررره فررري  لرر  اليررروم  ألن الم علرررق 
و «  فرال ترنجس أرعرر  التري يعطير  الررب إلهر  نصرريًبامعلرون مرن هللا

سروع ألنره رأو  قرد فكسروا ساقي األول واآلخر ولكن لم يكسروا سراقي ي
(  كان كسر الساقين يساعد على سررعة الوفراة 33-31: 19مات )يو

ألن المصلوب وقتها كان يرتك  بجسمه علرى سراقيه وهرو م علرق  لكرن 
يضررغح علررى الصرردر والررربتين  كسررر السرراقين يجعررل حمررل الجسررد كلرره 
 حيموت المصلوب مختنًقا في فترة وجي ةو

أحررررردهم جنرررررب المسررررريح )الميرررررت( بحربرررررة  فخررررررج دم ومررررراء  طعرررررن   
 (و34: 19)يو

وفي هذين الموقفين للعسكر نجد أنهم قد كسروا تعليمات صرريحة  
فلررررم يكسررررروا سرررراقيه والثرررراني بقيررررام واحررررد مررررن العسرررركر بطعنرررره برررردون 

وهررذا يوعررح لنررا سررلطان السررماء وسرريطرتها علرررى تعليمررات مررن أحررد  
تحقيًقرررا   36: 19)يرررو« عظرررم ال يكسرررر منررره »األحرررداث لترررتم النبررروات 

سرررينظرون إلرررى الرررذي »( باعتبرررار  الفصرررح الحقيقررري( 46: 12لخرررروج 
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 (و10: 12تحقيًقا لنبوة زكريا  37: 19يو« ) طعنو 
 31: 15مرررر ى44-43: 27)مرررت اللصررران المصرررلوبان معرررا -4

رررلب المسررريح م علًقرررا علرررى  (و 18: 19يرررو ى43-39: 23ى لرررو32و ص 
ا أحررردهما عرررن يمينررره واآلخرررر عرررن يسرررار   كان ررر  الصرررليب برررين لصرررين

ران المسرررررريح مثررررررل البررررراقين المجتررررررازين ور سرررررراء اليهررررررود اللصررررران يعي ِّرررررر
والعسكر  ال أحدهما مستمًرا فري تعييرر  والتجرديو عليره ولكرن انتهرر  

مرررا يسرررتحقان العقررراب وأمرررا هرررذا اآلخرررر علرررى هرررذا التجرررديو  قررراباًل إنه
)المسريح( لرم يفعرل شريًئا لريس فري محلره  ثرم طلرب مرن الررب أن يررذكر  

 وأجابه الرب أنه اليوم سيكون معه في الفردورو   في ملكوته
مررا عنرردما بقيررت مالحظررة أال وهرري أن سررر تغييررر اللرر  التابررب رب

مررا ا  يررا أبتررا  اغفررر لهررم ألنهررم ال يعلمررون »: سررم  اللبررارة األولرري وهرري
  فربما قال في قلبه هذا الرخ  الرذي بجرواري لريس شخًصرا «يفعلون 

 عادًيا ألن كل مصرلوب يكرون ناقًمرا علرى النرار  لكرْن هرذا غرافًرا  فرال
بد أن يكرون لهرذا الررخ  ملكروت وال يمكرن أن يكرون المروت نهايتره  

ا كرنرري يررا رب متررى »فقررال  بارترره الرررهيرة الترري تعنرري هررذ  المعرراني: 
وفرري   ففرري الصرربا  كرران مجرًمررا (و 42: 23) لررو «ملكوترر جئررت فرري 

ولقرد  مر  المسريحو وفري المسراء كران فري الفرردور   الظهيرة كران تابًبرا
أي مررات الحًقررا   أسررلم المسرريح الرررو  قبررل كسررر سرريقان اللرر  التابررب

اليرروم تكررون »م وعررد  لرره: وكررأن الرررب سرربقه السررتقباله ليررتم ِّ   عررن الرررب
أتساءل: ما ا فعل هذا الل  في حياته مرن   وهنا «معي في الفردور

 و ال شرري بررالمرة :الجررواب هررو أعمررال صررالحة لكرري ي حظررى بررالفردور 
واتجرررره بكررررل إرادترررره   ر اتجررررا  فكررررر  نحررررو خطايررررا  الماعرررريةولكنرررره غيَّرررر
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 و   المصررلوب بجرروار  واعترررف برره كرررب وملررر ومررراعر  تجررا  الم خل ِّرر
  فمرررر  بررررالرب يسرررروعإن اعترفررررت ب»وهررررذا هررررو معنررررى التوبررررة الحقيقيررررة 

 (و9: 10)رو «خلصت  وآمنت بقلب  أن هللا أقامه من األموات
 

 .احلدث السابع: كلمات املسيح على الصليب

ق مصرررلوًبا وال زال لهرررا ترررأثير كبيرررر قرررال المسررريح  برررارات وهرررو معلَّررر
فهرري تحمررل الكثيررر والكثيررر   علررى قلررب أحبابرره الررذين يكررونهررا كثيررًراو

  للم منينو
 وهي كالتالي: ،ت عددهم سبع عباراتهيه العبارا

ررون  مررا ا ي فعلررون » -1 : 23)لررو «يررا أبتررا  اغفررر لهررم ألنهررم ال ي علم 
برررالرغم مرررن األلرررم الرهيرررب الرررذي تحملررره المسررريح  إال أنررره كررران  (و 34

يطلرررب مرررن اآلب أن يغفرررر لهررر الء المرررذنبين إليررره والمخطئرررين فررري حقررره 
هرذا مرا كررر  بطررر ويلتمس لهم العذر  ألنهم ال يعلمرون مرا يفعلرون و 

بجهالرة عملرتم  أنرا أعلرم أنكرم»وهو يخاطرب اليهرود فري سرفر األعمرال: 
 (و17: 3) أعمال «كما ر سا كم أيًضا

 «إنرررر  اليرررروم تكرررررون معرررري فرررري الفرررررردورأقررررول لررررر :  الحررررق» -2
هررذ  اللبررارة قالهررا المسرريح صرراحب السررلطان وهررو يعررد  (و 43: 23)لررو

ف شررخ  الرررب يسرروع اللرر  التابررب الررذي عملررت حيرره نعمررة هللا وعررر 
  شخصرري لرره  وأجابرره المسرريح بررأروع مررا سررم  طيلررة وآمررن برره كمخل ِّرر

 حياته أنه سيذهب للفردور برفقة المسيحو
رر» -3  «و ثررم قررال للتلميررذ: هررو ا أ مرر ه: يررا امرررأة هررو ا ابنرر قررال أل م ِّ
م كرررران واقًفررررا عنررررد الصررررليب يوحنررررا الحبيررررب  وأ   (و 27و 26: 19)يررررو
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رهرا ويريرد أن يطمرئن عليهرا  فجعلهرا مر  يسوع  كان الررب منررغاًل بأم
وابررتمن يوحنررا علررى هررذ  المهمررة الكبيرررة وهرري االعتنرراء   يوحنررا الحبيررب

وهذا يوعح أنه ال مجال لألعذار في للتقصير في حق الوالدين   هبأم ِّ 
فلرن تكرون أصرعب مرن ارروف الررب علرى  لسبب الظرروف الصرلبةو 

برأنهم  7س أصرحا  الصليب فهو الذي وعا ووبرق الفريسريين فري مررق
مبطلرررين وصرررية هللا   كرمرررون والرررديهم  بحجرررة تقرررديم قربررران للهيكرررلال ي  

الترري تقرررول أكررررم أبررراك وأمررر  بسررربب تقليررردهم  معلًنرررا أن تنفيرررذ الوصرررية 
الخاصررة بررأكرام الوالرردين أهررم مررن الوفرراء بقربرران الهيكررل  نرررا  هنررا فرري 

ررررعمرررق ألمرررره أوصررررى ألجرررل أ   رررررباب هو نررررذكر هرررذا ألن الكثيررررر مررررن الم ِّ
يقصرون في حق اآلباء بحجة قلة اإلمكانيات المادية أو عيق الوقت 
أو لسررربب العمرررل فررري القطررراع الخررراص أو احتياجرررات األوالد الصرررغار  
لكنهررا كلهررا أعررذار وا يررة أمررام حررق الوالرردين علينرراو فهررذا حقهررم ومهمررا 

 نعمل  فهذا هو رد قليل للجميلو 
رررردهش أن يكررررون شرررخ  وسررررح آالم برررررع ة كهررررذ  وفرررري إنررره أمررررر م 

الوقررت  اترره ينرررغل بم عانرراة اآلخرررين حولرره  فلقررد شررعر المسرريح بعمررق 
م اآلالم النفسررية الترري كانررت كالسرريو يجرروز داخلهررا  وكيررو ال وهرري أ  

 ترى ابنها في هذا الوع  الرهيب!! 
إيلي إيلري لمرا شربقتي أي: صرخ يسوع بصوت عظيم قاباًل: » -4

(  صرخ يسوع 34: 15مرى 46: 27)مت« إلهي إلهي لما ا تركتني 
كأنسان موجًها صالته إلى هللا القدور الذي تركه بسبب الخطايا التي 

ر حملها ألجلنا  لنصير نحن بر هللا حيهو  د اآلب وفي هرذا المررهد تمجَّ
ررالررذي لررم ي   عررل خطيررة  وتمجَّ د االبررن )المسرريح( إ  رررفق علررى ابنرره إ  ج 
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: 22فري م مرور   وبكل الرعرى كرل هرذا  برالرغم مرن أنره القردور ل  بِّ ق  
وأنرت القردور »ان العرادل لسربب تركره لره حيرث قرال: يبرر هللا الديَّ   3

لمرا ا ”تعنري  «شربقتني» و وكلمرة لمرا ا«الجالس بين تسبيحات إسررابيل
  حيررررث أنرررره لسرررربب حملرررره لخطايانررررا فرررري جسررررد  هللا القرررردور “سرررربقتني

  والعادل سبقه في تل  األوقات
فررررارو الناسرررروت  الحقيقرررررة  وبقررررى سرررر ال واسررررتنتاج: هرررررل الالهرررروت
ك لحظرة والمسريح لرم يترر    الالهوت لم يفارو الناسوت وال لحظة واحردة

حتى وهو في مرهد الصلب والدينونة  لكن الترك كران مرن هللا   واحدة
 ان العادل ل نسان يسوع الحامل لخطايانا في جسد  على الخربةوالديَّ 

الكترراب  بعررد هررذا رأى يسرروع أن كررل شرريء قررد كمررل فلكرري يررتم» -5
بررررالرغم مررررن آالم المسرررريح علررررى  (و 28: 19)يررررو «قررررال: أنررررا عطررررران

تبررت عنرره  فطلررب أن  الصررليب  إال  أنرره لررم يررنس إتمررام النبرروات الترري ك 
 م النبوات كما سبق وأشرتويررب الخل ليتم ِّ 

هررذ    (30: 19)يررو «لمررا أخررذ يسرروع الخررل قررال: قررد أكمررلف» -6
النبوات وكرل الدينونرة وكرل  اللبارات األخيرة التي تمم فيها المسيح كل

تررب عنرره  وبهررا نكررس رأسرره أواًل وبعرردها أسررلم روحرره   العمررل وكررل مررا ك 
 “تتلسرتاي”فهو بحق صاحب السلطان وكلمة قرد أكمرل ترأتي باليونراني 

ما يكرون هنراك تراجر دفر  الفراتورة وكانت ت قال في الحاالت التالية عنرد
وهنررراك رأي  عركرررةوو فنررران أنهررري اللوحرررة أو قابرررد حقرررق الظفرررر فررري المأ

وتحوي في معناها التكملرة ودفر  الرثمن  «هوشالم»قال بالعبرية: اأنهأخر يقول: 
 والسالمو
ونادى يسوع بصوت عظيم وقال: يا أبتا  فري يردي  أسرتودع » -7
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ينطرررق المسررريح بهرررذ  اللبرررارة وكأنررره األقررروى   (و46: 23)لرررو «روحررري
ب  أي أن م روحره لرآل)وهو بالفعل كذل (  فهو صاحب السلطان  سرلَّ 

روحه لم تفارو جسد  ويمروت حرين وصرل إلرى منتهرى الضرعف نتيجرة 
هرذ  اآلالم كلهرا لمررا يحردث مر  البرررر  لكنره كران فرري منتهرى القرروة  إ  

 نندهش حين نقرأ أنه صرخ بصوت عظيمو
تأتي في األرب  برابر  ففي برارة متى جراءت  «أسلم الرو »كلمة 
فهي ترأتي بمعنري    للرب كالمم عن األنه يتكلَّ  “صرف الرو ”بمعنى 

أخرررررج ”ملرررر  يصرررررف العبيررررد  فرررري برررررارة مرررررقس ولوقررررا تررررأتي بمعنررررى 
ابررن هللا صرراحب  “أسررلم الرررو ”  فرري برررارة يوحنررا تررأتي بمعنررى “الرررو 

  «لي سلطان أن أععها ولي سلطان أن أخذها أيًضا»السلطان قال: 
غًمررا عنرره لقررد أسررلم الرررو  مررن  اترره وبكامررل إرادترره ولررم يلفررا أنفاسرره  ر 

كسرابر البرررر عنرردما يموترون وهررذا بررالطب  ألن هللا الظراهر فرري الجسررد 
 ليس مجرد إنسان عظيم أو نبي قديرو

مرررن األمرررور الملفترررة التررري صررراحبت مررروت المسررريح هررري أن األرض 
ت ل لت والصخور ترققت  وشرق حجراب الهيكرل وال نردري كيرو أخفرى 

ن مررن ومرررقس يقرروالر سرراء الكهنررة واقعررة شررق الحجرراب الم لفتررة  فمتررى 
( لرريعلن تواصررل السررماء 38: 15مررر ى51: 27أعلررى إلررى أسررفل )مررت

( و لررر  ليفرررتح لنرررا 45: 23ولوقرررا يقرررول مرررن الوسرررح )لرررو  مررر  األرض
طريًقررا للرردخول  ويمكننررا االقتررراب الم باشررر إلررى هللاو فقررد كرران الحجرراب 
حرراجً ا مانًعررا للبررررر لكرري ال يتررردخلوا إلررى محضررر هللا  أمرررا بعررد مررروت 

مسرريح فقررد صررار الطريررق مفتوًحررا وممهررًدا لنررا لالقتررراب فرري كررل وقررت ال
طريًقرررا   بررردم يسررروع  فرررأ  لنرررا أيهرررا اإلخررروة ثقرررة بالررردخول إلرررى األقررردار»
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 (و 20-19: 10)عب «أي جسد   بالحجاب  كرسه لنا حديًثا حًيا
مكه قدر كو اليد قالوا إنه لكي ي مر و يحتراج لسرتة كان الحجاب س  

مررن نرراحيتين متعاكسررتين لكرري ي رررق وهررذا يوعررح ثيررران مررن كررل ناحيررة 
أن شقه كان بعمرل إلهري  وشرق الحجراب حيره إشرارة إلرى جسرد المسريح 

حق  وبناء عليه أمكن الدخول إلى حضرة هللا القدورو   الذي س 
 موت املسيح والتحقق من ذلك احلدث الثامن:

لغرح  م العمل الكامرل  وكثيرًرا مرا ي ثرارأسلم المسيح الرو  بعد أن تمَّ 
رر ن يقررول إنرره لررم يمررت ولكررن مررات واحررد حررول مرروت المسرريح  فهنرراك م 

 ن يقول إنه دخل في غيبوبة  فظنو  قد ماتومرابه له  وهناك م  
بررل وتعتبررر أن مرروت المسرريح   ة ت كررد مرروت المسرريحكلمررة هللا الحيَّرر

جرررر ء ال يتجرررر أ مررررن اإليمرررران المسرررريحي المبنرررري علررررى المرررروت والرررردفن 
 والقيامة والصعودو

 
 



109 
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 الفئة

جموووووووعا فيم  ووووووو      
 وب ض فينس ء

 
 فيمريم ت

 
 
 
 
 
 

 ق ئد فيمئة
 

 

 في سكر
 

 يعسف ونيقعديمعس
 

 هدالشا

 56و 55:27مت 
 49و 48:23يع 
 

 61:27مت 
 41و 40:15مر 
 56و 55:23يع 
 
 
 

 54:27مت 
 39-37:15مر 
 47-44:23يع 
 

 37 -31:19يع 
 

 39و 38:20يع 
 

 الكلمات المؤكدة للموت

أبصووووووروف موووووو   وووووو   يموووووو  
وهووووووووو  يقر وووووووووع   رج وووووووووعف
 صدوره 

تب نه نس ء    قد أتو    
م وووووه ل فيون ووووو  ون ووووور  
فيقبووووووووور و يووووووووو  و ووووووووو  

مووووووووو  فيون وووووووووو    جسووووووووود 
ون ووووووور  فيقبووووووور و يوووووووو  

 و   جسد 
 وقو ::هللا موود خ ف .. 

ب يحقيقوووووووووووة  ووووووووووو   هووووووووووو ف 
   ووو   هووو ف فإلنسووو   بووو ر ف

 إلنس   فب  هللا
 –يوووووووو  يكسووووووووروف سوووووووو  يه 

 أحده      جنبه

ف جسوووود يسووووعا وي وووو   أخووو   
بأك    م  فأل يو    مو  
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 58و 57:27مت 
 45 -42:15مر 
 52-50:23يع 
 38:20يع 

 66-62:27مت 
 
 

 53-45:27مت 
 38-33:15مر 
 47-44:23يع 

 ن هعد   دة أ  يك نعفي

فووووب فيبسوووو    قبوووور جديوووود 
هنووووووووو س و ووووووووو    يسوووووووووعا 

 يسبب فس  دفد في هعد.

قوو : وهووع حووب: دنووب ب وود 
 ثالثة أي ل أقعل

 نووب منوووه يعسووف جسووود 
ييك نوووه ف أكووود مووو   يسوووعا

ق ئوووود فيمئوووووة و ووووورف أنوووووه 
مووووووووو ت فعهوووووووووب فيوسووووووووود 

 ي عسف
 – ووبا فيقبوور بوو يحرفس 

  .خ   فيحور
 

ظنمة  نى فألرض  نهو  
حووو   فيهيكوو  فنشوو   –

ديووى فثنوو   موو  فووع  ديووى 
فألرض تزيزيووت  –أسوو   

 .فيصخعر تشققت –
 

هنوو س فيير وور موو  فيشووعفهد فيي  بيووة في ووب تي وود مووعت فيمسووي  سووعفء 
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كنبووعفت فووب في هوود فيقوودي  أو اووه دفت جوو ءت فووب في هوود فيقوودي   وييوو  
هوووو   في ئوووو ت في ووووب ي وووورت   نووووت قريبووووة موووو  فيحوووود  واوووو هدت مووووعت 

 ب يك. فيمسي  ب  واهدت 

 .دفن املسيح وختم احلجر احلدث التاسع:

: 19يع؛ 56-50: 23؛  يع47-42: 15؛ مر66-57: 27)مت
38-42.) 

ب وود أ  تأكوود بوويال س فيووعفيب موو  مووعت فيمسووي  وتحقوو  موو  خووال: 
ق ئوود فيمئووة  ت وووب أ  فيمسووي  موو ت سووري     ثوو  وهووب فيوسوود ي عسووف 

في هووعد يووئال يسوور  ييك نووه ويدفنووه  وأموور بقووبا فيقبوور بنوو ء   نووى  نووب 
 تالم    جسد  وتص ر هن س ف نة ) الية( تن شر وتر ر فيقالق .

أنووووز: يعسووووف ونيقعديمووووعس جسوووود فيمسووووي  وي وووو   و  نوووو   ب يطريقووووة 
وو  موو  فيموور وفي ووعد مئووة من وو   وو وو    فووب قبوور  في هعديووة وو وو   خنيط 
وو   منووك يعسووف قوود نح ووه فووب فيصووخرة ويوو  يكوو  قوود وا وو   يووه أحوود ت ميم 

 (.9: 53)دش «جا   م  فألارفر قبر  وم  غنب  ند معته»يننبعة 
ك نووت مووري  فيمودييووة ومووري  فألخوور  م  نق وو   ب يمسووي  ح ووى ب وود 
معتووه    ن وو  تر بوو   مشووهد فيوودف  ون رتوو  فيقبوور و يوو  وا وو  فيوسوود  

  حنع  وو  وأ ي ب و  ي ي و   فيمسوي   وييو   وو     قبو  فيسوبت وأ ودت  ورج   و
 يمقب فيسبت.  ن هم  فالن   ر ب د أ 
زفيت يعل فيوم وة  صور ف قبو  أ  توأتب فيسو  ة  ك  ه   فيمش هد م 

أايقوب  فيقوبض  نيوه ف يمسوي    فيس دسة ويبدأ في وعل في و يب )يوعل فيسوبت(
ي   نيه ب يصن فو  فوب فيقبور قبو  وحا ي  وم ت و ا   ودا ب وت  تن    فيحا
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فيوم وة  في  ه   فألحودف  تموت يوعل  فيس دسة مس ء  م  يعل فيوم ة.
 )يعل في ص (.

فب في عل في  يب )ربم  مسو ء فيوم وة ح ود بدفيوة يوعل فيسوبت( فيو   
يبوودأ ب وود فيسوو  ة فيس دسووة مسوو ء فيوم ووة يهووب فيحوورفس يقووبا فيقبوور 
تن  و  ف يقوورفر بويال س فيوو    نوب منووه في هوعد ييووك  بو  وخ مووعف فيحووور 

   وو   ييوب ال يق ور  أحود مو  فيحوور فيمخ ووعل )بو   فيقبور( وهو ف فيخو 
توه ييسوت  يوه دنمو  فوب خو   رومو  فيو   وقع    م      وحب : ومس م ر

ووو   ي وووض هووو ف فيخووو ت  ي  ووود   نوووى فيسووونطة فيروم نيوووة )مرووو  يمرنوووه  فم 
فيشوووم  فألحمووور فوووب أي منووو  هووو    نووودم  تقوووعل فيسووونط ت بع ووو  فيشوووم  

و وو  هوو   فألمووعر أ طووت بوورفه   أكروور  نووى   فألحموور  نووى مكوو   موو (
  وفيخوو   فيوو    نووى فيقبوور   يحرفس فيوو ي  و وو عه فوو   ي مووة فيمسووي .

ك نووت أديووة منمعسووة يهوو  يقي مووة فيمسووي   ييوونه   موو  ت وو فنعف  وو  اوو  
ف    ه   فيحعفد  في ب ال تنير.  فيحو   وقت معته  ت  فنعف  مد 

يهبوووعف يبووويال س يوووعل  64:  27ى م وووفي و وووب أ  في هوووعد بحسوووب 
بت رفحوة  نود في هوعد  مو  أ  يوعل فيسو  فيسبت ييب يوأمر بقوبا فيقبور

ييووو ؤ هووويالء فيمورموووع  فيووو ي  ال ي ووور  م هووو  دفووو  راوووعة أو فسووو د  ء 
 ب ي أك د ي  ي ر  م ه  يعل فيسبت.  اهعد زور

ربم      يديه  يق   خ ب دفخنب حقيقب بقي مة فير  مو  فألموعفت 
ورغو   نمهو  فييق نوب   فألمر في   تحود   نوه مورفت  ديودة فوب حي توه

فيب وة ييوأتعف بو يقر  مو  فيقبور   ن ء وييس يديه  اوو  ةفي الم   جب بأ 
فقوود   نووت تسوو وره  فيشووكعس أنووه سووعف يقووعل موو  فيمووعت  يوو ف فج هوودوف 
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بكوو  فيطوور  فيممكنووة يمنوو  حوودو  أموور  هوو ف وييوو  ه هوو ت  أل  ر  
 بد أ  ينهزل فيمعت أم مه ال مح ية  فيحي ة ومصدر فيحي ة ال

وهو ف   ى فيقبور  نيوه خو   رومو فإ    نت في حودي ت حوور ف  ب ور ف  نو
وإ    ف فيسووم ء سووع  مووالس أتووى وفووض فيخوو   ودحوور  فيحوووريوو  يكن  وو

ك نت هن س تحدي ت يسبب وجعد فيحرفس هيالء يمورد رؤي ه  فيموالس 
سوووقطعف مووو  فيخوووعف  فنووو  تقووودر قوووعة أ  تمنووو   ي موووة فيمسوووي  ح وووى قوووعة 

يقووووووع: فيي وووووو   دنووووووه يوووووو  يقوووووودر أ  يمسووووووكه أو يحوووووووز  فووووووب  فيمووووووعت. 
في   أق مه هللا ن قق   أوج ا فيمعت دي ي  يكو  ممكن و  أ  يمسوك »فيقبر
 (.24: 2)أا «منه

 فيووو    ووو  مووو  هووويالء اوووهعد ميووو    نوووى دفووو  فيمسوووي  فوووب فيقبووور:
موووري  فيمودييوووة وموووري   -يعسوووف فيرفموووب ونيقعديموووعس  -حووورفس فيقبووور 

ووورؤسووو ء فألا  -فألخووور   بووود أ  ي أكووودوف مووو  خووو   فيحوووور ووجوووعد ة )ال م 
و  نوت  نهو   (رفس وه  م  يهبعف يبيال س  وب يوأمر بقوبا فيقبورفيح

 (. 64: 27مت) تأك دفت ديهية ينقي مة

*** 
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 يوم السبت

 

و و     ك   فيسبت هع في عل فألسعد فب حي ة أحب ء وأتبو ا فيمسوي 
فألفقوو  أل وودفء فيمسووي  ب وود أ  فسوو رفحعف منووه  يقوود ققووى فيوور  هوو ف 

 فيقبر. في عل بك منه ب يوسد فب 
 واخلصمممم ظمممد همممن فر ممم  ظمممد هفمممر    

 

 إذ دفمممن المممر  خسممموحل وخ مممتم احلجمممر    

 
تش ت في الم      مونه  ديوى خ صو ه ومك نوه  أحوده  أنيور ويهوب 
فب  ري  فيندل وفآلخر قد بو ا ونودل فمقوى وخنو  ن سوه ومو ت )موت 

(  ومقوووى يمصووو ر  فألبووود    ووو   فيخوووعف وفير وووب قووود أحووو   5: 27
ي هووعد ي نهوو  يققووع   نوو ه   وفيبوو قب موو  بأتبوو ا فيمسووي   خعف وو  موو  ف

 فيش ب يح  نع  ب  د في ط ر  ح د     فيسبت أو: أي ل في ط ر.
*** 

 
 
 



 
 

 يوم األحد

 

 يوم األحد )أحد القيامة( 

مات المسيح وُدفن وكان ذلك في يوم الجمعة )قبل أن ينتهي(. لقد 
ظللل فللي القبللت السللبت كاللا وتتللو السللاجات احولللي مللن فجللت احتللد  

 تيث قام من احموات.
س: كيف تحقق القول إن المسيح بقي في القبر ثالثة أيام،  عا  

 فجر األحد؟ أنه كمن عن عصر الجمعة حتى
لللا  فالجمعلللة  كلللان الجلللال ملللن اليلللوم فلللي التقلللويو اليهلللودع ُ عتبلللت يوم 
للا ومللن السللاجة السادوللة الجمعللة   للون قللد د انللا  جصللت ا  للو تسللاًا يوم 
في يوم السبت  إذن يومان ومن السلاجة السادولة مسلال  السلبت   لون 
د انللللا احتللللد  تالتللللالي  للللو تسللللاا الجمعللللة ح للللا ق للللو وللللاجات قبللللل 

فللالجال مللن اليللوم ُ  تسلل   مس والسللبت وءللال مللن احتللد. غللتوا ال لل
ا.  يوم 

* 
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 أحداث يوم القيامة 3

 قيامة المسيح ك دث. -
رتللللللللمت المتيمللللللللات لاقبللللللللت  -

  والتاميذان.
 ظهورات المسيح. -

 

 احلدث األول: 

 قيامة املسيح كحدث.                   
شلللك إن قياملللة المسللليح كا لللت  ال

وموعللول ولل تية مللن   مللن ال ريللتينزالللت موعللول ءللدي و  لل يك  وال
بللللل و ريللللت القمقللللل والم للللاكل ًسللللب   للللذ  ال  يقللللة )قيامللللة   الللللتع 
 المسيح(.

 نللاأ أدلللة كريللت   اكللد قيامللة المسلليح أ مهللا وأولهللا مللا دو للا الللوتي 
المقدس )كاملة (( التلي ال  سلول الجلدي  يلا  ح هلا كاملة ( الملوتو 

للوتي ليلدو وا ويصلوغوا ال تل  بها من التوح القلدس اللذع ولات كتتلة ا
 المقدوة )احوفار(.

وبلللال تم للللو   لللن قياملللة المسللليح ملللن احملللوات  لللي ال لللدث احوي 
( وألي لم 17ملل1ل يامة ش ص من احموات  فإيايا أقام ابلن احرمالة )

(  وقلام واتلد ملن احملوات تلين ملس ج لام 4مل2أقام ابن ال و مية )
وأقلام ابلن   (5ابنة  ايتس)مت (  والمسيح  فسا قد أقام13مل2ألي م )
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 (.11وأقام لعازر ًعد أن أ تن )يو  (7أرماة  ايين )لو
كللل  للاالل الللذين قللاموا مللن احمللوات   تافللون كايللة جللن المسلليح لللا 

 كل المجد جاو احقل في ثمثة أمور:
المسلللليح أقللللام  فسللللا  أمللللا اق للللتون فللللالتا قللللد أقللللامهو وللللوال  -1

 ديد أقامهو بنفسا. ًاوت داما ح بيائا أو في العهد الج
ءملللللليعهو قللللللد مللللللا وا ًسللللللب  ال  يللللللة )لوءللللللود ال  يللللللة فلللللليهو  -2

و عتعللهو لامللوت  للذا أمللت مفللتوم(  أمللا المسلليح فهللو القللدوس ًللم 
  يللة  ل نللا جاللو الصللاي  ُءعللل   يللة حءانللا وذات المللوت لي تر للا 

 من العبود ة.
ل -3 ن قلاموا ملن احملوات ملا وا ثا يلة وللو  قوملوا ًعلد  أملا ءميلم م 
لللا أوءلللال الملللوت و لللام العلللدو ال لللتس  للللو وللللن المسلللي ح فقلللد قلللام  اق  

   سود جايا الموت مت  أ تى )الت ت من احموات(.
 األدلة على قيامة املسيح:

 واق ت من قي ) تا  ًالعيان(.   أتد ما كتابي ) قباا ًاإل مان(

 :األدلة الكتابية

ة ُ سللللجل الللللوتي ال ريللللت مللللن احدلللللة وال للللهادات التللللي  اكللللد قياملللل
ا فقلا ملن ج لتات  ا واتلد  المسيح  ول لن ا تصلت ا فلي كلل  ق لة شلا د 

 ال وا د ال تابية التي  اكد قيامة المسيح.
:  سجل ُكتاا اح اءيل )الت ائت احربلم(  لدوينهو لا  يقلة  و ن أولا 
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كا ت  بدو أن  نلاأ ًعل  اال تمفلات والتناق لات  إاله أ هلو أءمعلوا 
ا ودفنا وقيامتلا فلي اليلوم الراللث ملن جاو ت يقة موت المسيح مصاوب  

 مو ا وظهور  حتتائا.
:  ناأ ال ريت من  بوات العهلد القلد و التلي   لدثت جلن مليمد ثمنيام

للا فعاللو وللبيل المرللاي مللا كتتللا  المسلليح ومو للا ودفنللا  بللل وقيامتللا أ   
لللن  للدل   يللك »( 10: 16داود جللن المسلليح بللتوح النبللو  فللي )مامللور 

ا  «يتى فساد 
ملللا قاللللا المسللليح جلللن  فسلللا وجلللن مو لللا  : ملللا قاللللا المسللليح:ثملثاااام

وقيامتلللا حتتائلللا ملللن التمميلللذ فملللرم : ملللن ذللللك الوقلللت ابتلللدأ  سلللول 
  هللت لتمميللذ  أ للا ينتيللي أن يللذ   إلللو أورشللايو ويتلل لو كريللت ا مللن 
ال للللليوس وراولللللال ال هنلللللة وال تتلللللة وُيقتلللللل وفلللللي اليلللللوم الراللللللث  قلللللوم 

 (.23-21: 16)مت
يح جن  فسا وجن مو ا وقيامتا أملام اليهلود والجملول  ما قالا المس

أ لا ا ق وا  ذا الهي ل وفي ثمثة أ لام  :أءاا  سول وقاي لهو»فمرم : 
 و لللذا يلللدي جالللو أن المسللليح أقلللام  فسلللا.   (.21-18: 2)يلللو «أقيملللا

 نللاأ ثمللة جللد  شللوا د  قللوي إن ( المراللث احقللا يو اشللتتأ فللي قيامللة 
وفلي روميلة   ي ال ا د الُم ار إليلا أقلام  فسلاالمسيح من احموات  فف

  أع ظلللل مجلللد اقا «أقلليو المسللليح ملللن احملللوات ًمجلللد اقا» 4: 6
احرم  ف قاملللللا ملللللن احملللللوات  وفلللللي  ملللللديو  ا للللللا ح لللللا مجلللللد  جالللللو

و ن كلللان روح الللللذع أقلللام  سلللول مللللن احملللوات وللللاكن ا » 11: 8روميلللة
 .« ي و..
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جديلللد ًمراًللة  مللاذ  مصللليت  :  نللاأ أمرالللة كريللت  فللي العهللد الرابعااام
ورملللوز  لللدي جالللو ملللوت المسللليح وقيامتلللا مرلللل   لللة يو لللان النبلللي التلللي 

( وأ للا وللت دث لللا أججوبللة و للي 12  للدث جنهللا المسلليح بنفسللا )مللت
ال يامة من احموات  كما تدثت أججوبة من قبل تين  ت  يو ان من 

 ً ن ال وت تي ا.
م  : شهادات وجاها الوتي:خمعسا

«  يلللة لتءلللال تلللي ً ياملللة المسللليح ملللن احملللواتوللللد ا ثا»ً لللتس: 
 .(3: 1ًا1)

أ ا  لو احوي واق لت وال لي وكنلت ميت لا و لا أن تلي إللو »يوتنا: 
 .(18 و 17: 1)را« أبد اقبدين
.. وأ للا دفللن وأ للا قللام فللي اليللوم الرالللث  أن المسلليح مللات»بللولس: 

 .(4و 3: 15كو1)« تس  ال ت 
؛ 7-1: 28ة المسلللليح )مللللتالنسللللال ً يامللللالممئ للللة: الللللذين ً للللتوا 

 (.8-4: 24لو؛ 8-5: 16مت
م يوم ا  40: ظهور المسيح لتمميذ  وأتتائا جد  متات  مي سمدسا

مللن قيامتللا أو ًعلل  ظهورا للا ال ابللة  يمللا ًعللد  ًع للها  للو  سللجياا 
في الوتي وراية ال ريتين لا من رءاي و سلال كل فتاد وكجماجلات كملا 

 (.3-1: 1ونتى  يما ًعد )أل
 أدلة ماد ة  اكد ت يقة ال يامة: :سمبعام

 القبت الفارل: والذع شهد بذلك: -1
 (.3: 24لو؛ 5: 16* النسال / المتيمات )مت
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 (.12: 24لو؛ 10-1: 20* ً تس ويوتنا )يو
 (.15-11؛ 4-1: 28ال تاس )مت* 
 ربما ًع  أج ال مجمم السنهدريو لات كد من روا ة ال تاس.* 

-1: 20ك ً لتس ويوتنللا )يللواحكفلان والمنللديل: واللذع شللهد بللذل -2
10.) 

الن ت والامس: واللذع شلا د ءميلم التمميلذ فلي ظهلور  الجملاجي  -3
ت المسللاميت وال تبللة لهللو وبللاح ص  ومللا الللذع وعللم يللد  فللي أثلل

 (.1:1يو1 ؛40-36: 24؛ لو29-26: 20)يو
احكللللل معهللللو: ال شللللك أن الجسللللد الللللذع ظهللللت ًللللا المسلللليح كللللان  -4

يامللة  فهللو لللا  بيعللة   تاللف فللي  صائصللا جللن الجسللد قبللل ال 
 ابة قد   تفلي وي هلت  قلد يلد ل أملاكن مياقلة كملا تلدث فلي 

( وكللان 43-41: 24العايللة قللد   كللل معهللو مرللل  للذا الم للهد )لللو
ا أو  ياال .   ذا لياكد لهو أ ا ت يقي وليس روت 

لا  يمللا  -5 ا ً لتي ا مرانلا  مام  للتس اللتا فلي تيا لا جالو احرم ءسلد 
للا لاتعلل  وال للعف واإلر للات جللدا ال  يللة والمللتم وكللان ُمع تع 

مرانلللا  إال أن ءسلللد  الُمقلللام اللللذع بلللعد ًلللا إللللو السلللمال كلللان ذا 
ول نلللا أكلللل ملللم التمميلللذ ً تيقلللة  -كملللا ذكت لللا  - بيعللة  ابلللة 

  معجاية  ابة لو  ت تر. 
 :األدلة المنطقية

ًعلللل  احدلللللة العقم يللللة المن  يللللة التللللي  اكللللد قيامللللة المسلللليح مللللن 
 احموات:
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  والقبلت الفلارل دلليمن واعل ان تتلو يومنلا  لذا ال جت المدتت  -
جاو أن المسيح قام ومن الممتظ كقوي ال تاا إن ملمأ ءلال 
ودتلللت  ال جلللت وءالللس جايلللا عو ذا زلاللللة ج يملللة تلللدثت  حن 
مللمأ الللتا  للاي مللن السللمال وءللال ودتللت  ال جللت جللن التللاا 

(. فهلللللو للللللو يلللللدتت  ال جلللللت ليقلللللوم 2: 28وءالللللس جايلللللاع )ملللللت
ا قللد قللام قبللل أن ُيللدتت  ال جللت  ل نللا فقللا دتللت  المسلليح  فإ لل

 ال جت ل ي   ون  ناأ بت ان لاناظتين أن القبت فارل.
 يييت تيا  التمميلذ اللذين كلان  سلاور و ال لك وال يلت  وال لو   -

وجللدم التصللديح و  للولهو إلللو أ للاس شللجعان ينللادون ً للل ءللتأ  
وشجاجة جن  سول المصاوا الذع قلام ملن احملوات وي لح لنلا 
أن  نلللد ن ملللن التيييلللت اللللذع تلللدث فلللي التمميلللذ فجللل   وبلللدون 
ُمقللدمات ولللو   للن وللبتا وللوى معجللا  ال يامللة   عللو فبينمللا كللا وا 
م تبئين  وف ا من اليهود يتما هو الي س و يتة احمل وين لتون 
إلللو المسللتقبل المجهللوي بللذ وي حن ولليد و ومعامهللو قللد ق للو 

ال أن ت يقللة ال يامللة اليهللود جايللا وبللات ءرللة  امللد  فللي القبللت إ
ال  ي يلللة التلللي لمعلللت أملللامهو تلللولتهو إللللو أً لللاي بلللين ج لللية 
وعلللل ا ا وبللللاح ص فللللي أورشللللايو الم للللان الللللذع شللللهد ًمللللوت 
المسيح ودفنا جاو متأى ومسمم الجميم وفي  ذ  النق لة ياكلد 

... إن كللللان احمللللوات ال »  بللللولس فللللي كتاًا للللا كللللدليل لا يامللللة
: 15كللو1) «مللن أءللل احمللوات  فامللاذا  عتمللدون   قومللون البتللة 

إن كللان احمللوات ال  قومللون  لملللاذا جنللدما  سللقا واتلللد  (. 29
ن  قف م ا ا  و ذا  لو التفسليت ل املة ًاالوت هاد  جد  ناأ م  
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 عتمللدون حءللل المللو و   فعللل  للذا ح للا يللامن أن المللوت للليس 
 ناأ ال يامة من احموات  فإذا تدث لا ما تلدث    و النها ة.
اًق ا لللا للن   للون  لذ  النها للة  فسليقوم مللن احمللوات لملن كللان ول

 و ذا في تد ذا ا أتد  تائج وبتكات قيامة احموات.
 سلللجيل ال تلللاا وبصلللفة  ابلللة فلللي الت لللائت احربلللم ل لللعفات  -

ووللللق ات ًع للللهو وجللللدم  صللللديح الللللتع  اق للللت  لهللللو دليللللل 
من قلللي جالللو أن ملللا ولللجاو  للللو   لللن جبر لللا جنلللدما ولللجاوا  لللذ  

احً للاي وبعللد ذلللك  سللجل وللفت احجمللاي أ هللو  السللق ات لهللاالل
بذوا هو كتزوا لامس و ة  يما ًعلد  مملا يلدي أن  نلاأ ثملة شليئ ا 

 جمل   وال  فيهو أال و و ت يقة ال يامة.
ئل في القلتون المسلي ية احوللو )ولوال ا سجيمت المامنين احو  -

ًال تاًللة أو ًللالنقول والصللور(  اكللد بلل ة روا للة ال يامللة  و للو 
د لا ال نيسلة فلي مجلامم ُجقلدت لمناق لة الق لا ا اإل ما يلة ما أك

والتي  تءت بيا ات و صتي ات  اكد ت يقة ال ياملة وأبلدرت 
منهلللا قلللا ون اإل ملللان المسلللي ي اللللذع ملللا زاي يلللتدد وم فوظلللات 
لاللتع  جللن ظهللت قالل  وقللد  داولللا المامنللون جاللو مللت احزمنللة 

  والعصور بدون  يييت مم ذكت ت يقة قيامة المسيح.
اإل ملللان ً ياملللة المسللليح والمنلللادا  بهلللذ  ال  يقلللة ءعالللت التولللل  -

فقللللللاد و إلللللللو   والمللللللامنين احوائللللللل فللللللي متمللللللو  يللللللتان العللللللدو.
االع هاد واحللو ووبلل احملت إللو تلد االوت لهاد ولوال جالو 
أيدع اليهود أو التومان )الوثنيين( وقباوا كلل  لذا ًسلب   قيلنهو 

ن احمللللوات  فاللللو   للللن ً يامللللة المسلللليح ورءللللائهو فللللي ال يامللللة ملللل
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معقللوال  أن يللدفعوا تيللا هو ثمن للا ل ذًللة بللدقو ا أو  دمللة  للدجوا 
 بها اق تين.

إ مللان و يييللت ورءللال ال ريللتين تتللو اقن  فمللرم  الللذين يامنللون  -
ً ياملللة المسللليح لهلللو رءلللال  فيتعلللاماون ملللم ال لللان واحللللو جالللو 

احوي مو ا و الذين يتقدون ورءاا و ً ن المسيح قد قام ًاكور  )
و   ذ جينلة ونسلتاو جايهلا   “شتو ”في  ذا احمت مراما   تتى 

فالمسيح  و جينة لامامنين الذع ويقومون التق ا من احملوات( 
لاملللامنين اللللذين ولللي يمهو فلللي يلللوم ملللا ووللليييت شللل ل أءسلللاد و 
ا  لت ون  بيعتها مرل  بيعة ءسد  الممجد  ووياتقي الجميم مع 

حءسلللاد الممجلللد ( لممقلللا  اللللتا احتيلللال واحملللوات )الجميلللم ًا
 الذع ويستقباهو جاو الس اا لي  ذ و لبيت اقا. 

إن » مرل قياملة المسليح تجلت احولاس فلي اإل ملان المسلي ي:  -
 «لللو   للن المسلليح قللد قللام  تا للل إ مللا  و أ للتو ًعللد فللي   ا للاكو

حن بلللللدون ال ياملللللة ال   لللللون جملللللل ال فلللللار   (. 16: 15كلللللو1)
واعللللح جللللن قبللللوي ( لذبي للللة المسلللليح  كللللامم  فال يامللللة إجللللمن

ارية ال اماة ورعا  جن كل من يامن بهذا العمل  كما أ ها ال ف  
أواس ال يا  الجديد  التي بارت لامامنين ًاوو ابن (. فهلي 

كمللا ُأقللليو المسلليح ملللن احملللوات »قللو  السلللاوأ الللذع يتعلللو ( 
لللا فلللي ءلللد  ال يلللا  )ال يللل ا  ًمجلللد اقا    لللذا  سلللاك   لللن أ   

للللا جتبللللون قيامللللة المللللامنين  4: 6)رو «الجديللللد ( (  و للللي أ   
واقن قلللد قلللام المسللليح ملللن احملللوات »اللللذين  مو لللون فلللي اللللتا 

 (. 20: 15كو1) «وبار ًاكور  التاقدين
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كا لللللت احدللللللة المتاشلللللت  أال و لللللي القبلللللت الفلللللارل وال هلللللورات  إن -
كا يللة  إال أن احدلللة ال ت يللة  للي اح للتى أج للت أدلللة إعللا ية 
كا للت   فللي  تتللو لللو افتتعللنا ءللدال  أن احدلللة المتاشللت  غيللت 
موءلللود  فاحدللللة ال ت يلللة المن  يلللة جلللاد  ملللا    لللذون بهلللا فلللي 

ت التمميللللذ مللللن الم للللاكو احرعللللية  مرللللل: مللللا الللللذع أدى لتييلللل
 ائفين لمجا تين ًاإل مان ً يامتا  بلل ًلالع س ملوءهين  هملة 
قتالللا لايهلللود وراولللال ال هنلللة اللللذين كلللا وا السلللب  ال لللا تع فلللي 
 موت المسيح  ما الذع ءعاهو   ا تون بهذا ال  ل و و قلد ال

ما الذع ءعاهو  ييتون جادا هو     ذون مينم ا بل ربما  قتاون 
سلللبت كيهلللود إللللو أن  صللليت يلللوم احتلللد  لللو ملللن العتلللاد  يلللوم ال

اليوم الذع  يا  عبدون ويماروون وبية كست ال با  ال بلد أن 
ثمة تدث ا مذ م  وفائق ا جمل فيهو  ذ  الرور . أجتقد أ ا ال يوءلد 

  تدث ووى قيامة المسيح.
 احلدث الثاني: رحلة املرميات للقرب والتلميذان

للل الللة احوللللو أن  نلللاأ  ناق لللات ن  قلللتأ اح اءيلللل قلللد  بلللدو للللا لاو م 
وا تمفللات فللي روا للة أتللداث ال يامللة و للذا غيللت بلل يح  ف للل ً لليت 
  تلل  ليللتم معللين  صللف  يللا المسلليح مللن زاويللة معينللة وفللي  فللس 
 الوقت   ت  لفئة معينة من الت ت   ا بهو وفح أف ار و و وءها هو: 

 فمتي   ت  لايهود جن المسيح الماك.+ 
 جن المسيح ال ادم.ومتقس   ت  لاتومان + 
ولوقا   او اليو لا يين جنلدما كتل  لصلد قا ثلاوفياس جلن المسليح + 

 كابن اإل سان.
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لللللا والفمولللللفة اللللللذين يت رلللللون جلللللن +  ويوتنلللللا كالللللو الملللللامنين ءميع 
 الاوغوس وكامهو جن المسيح كابن (.

لا للو يلذكت  اق لت وقلد يهلتو أتلد و ًالتفابليل  قد يلذكت أتلد و موقف 
ً للل ل م تصلللت أو ال يلللذكت ا ملللن احبلللل  كلللل  لللذا  واق لللت يلللذكت ا

ً سلل  غللتم ال تاًللة وموعللول ال تاًللة  ولهللذا ال  وءللد ا تمفللات أو 
 ناق لللات  بلللل كاهلللا   ملللل ًعللل  وُ قلللدم لنلللا بلللور  مت امالللة ربا يلللة 

  الاوا ا جن ش صية ووال تيا ا أو مو ا أو قيامتا.
 األحداث )مسار اجلدل( كما وردت يف األناجيل:

للا ًعللد أن م للو يللوم السللبت إلجللداد ال نللو  اءتمعللت  - النسللو  مع 
واح يلللاا كلللي يلللذ بن ًلللاكت ا فلللي فجلللت احتلللد لاقبلللت لت فلللين ءسلللد 

 (.2و 1:16المسيح )مت
ملتيو  عقلوا ويوولي  -يو لا  - االل النسو   لن: ملتيو المجدليلة  -

(  قملللللن 10: 24للللللو؛ 1: 16 سلللللال أ تيلللللات )ملللللت -ولللللالومة  -
ا ًاكت ا و  تكن إلو القب ت  ربملا ملتيو المجدليلة كا لت  سل ن ءميع 

ا ممللا ءعاهللا  سللتيقظ ًللاكت ا وال لل (. 1: 20مم ًللات) )يللوم ا  للا ًعيللد 
لل ا جنللد ًللاا المدينللة )الُمياللح( الللذع ُ فللتح ًللاكت ا فللي ا ت للتن ءميع 

الصتاح  تين ُفتح   لتكن تتلو وبلان لاقبلت  ف ا لت قلد  اعلت 
فهللللن  للللتءن مللللن   فللللم يوءللللد  نللللاق .  (.2: 16ال للللمس )مللللت

يلللو هن ًلللاكت ا وال لللمم ًلللات) ل لللنهن وبلللان القبلللت ًعلللد أن أشلللتقت ب
 ال مس.

يبلللدو أ هلللن ا  للليان فلللي شلللتال اح يلللاا يلللوم الجمعلللة ًعلللد ملللوت  -
المسللليح وحن الوقلللت كلللان قلللد  للل  ت فالللو   لللن للللديهن وقلللت ولللوى 
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ل للتال اح يللاا اوللتتتن فللي السللبت تسلل  الوبللية و للذا ُ فسللت 
نلال   فينلا ودفنلا يلوم لماذا لو  قمن بوعم ال نو  جالو ءسلد  أث

الجمعللة  ل للنهن كللن واثقللات أ للا وللي ل فللي القبللت إلللو احتللد ومللا 
ًعد  حن ت يقة ال يامة لو   ن في أذ ا هو  ل ن المفاء   التائعة 
ا فللللي القبللللت بللللل قللللام مللللن  التللللي واءهللللتهن  للللي أ للللا للللليس موءللللود 

 احموات. 
ا ة فقللالللو   للن جاللو درا للة ًللال تاس وال ً للتو القبللت  ل للن الم لل  -

)ملت  «ن يدتت  لنلا ال جلت جلن ًلاا القبلت م  »التي  ف تن فيها: 
(  ولهلللن كلللل ال لللح  فهلللن  سلللو  قمئلللل حن ال جلللت كلللان 3: 16

ث لليم  يدتتءللا جاللو ًللاا القبللت مللن أجاللو إلللو أوللفل جللد  رءللاي 
والصعوبة في رفعا من أوفل إلو أجاو ل ن الُم جم أ هن جندما 

ا ود اللن القبللت  ف امهللن مللمأ:  أ للين لاقبللت وءللدن ال جللت مللدتتء 
  وأ بلت ن أن المسليح قلد قلام «لماذا   ابن ال ي بين احملوات »

بوا لي بللللتوا التمميللللذ وب للللتس بللللذلك كمللللا قللللاي وأوبللللا و أن يللللذ 
ا مللن القبللت ًسللب  9-3: 24لللو؛ 8-4: 16)مللت (   للتءن وللتيع 

ا فلي ال تيلح ول لنهو أ بلتوا 8: 16ال و  )مت ( ولو   بلتن أتلد 
ما  ف ت في م  مت في اليلد و نسلو قلوي اللتا: التمميذ )كريت ا 

وجنللدما  لل  ي لاقبللت  جللد أن ال جللت ُمللدتت (   «ال  هتمللوا ًاليللد»
ويم للللن أن ُ  اللللح جاللللو  للللذ  احمللللور م لللل مت أو جوائللللح  ملللل  
أذ ا نلا و وقعلات وليئة  سلب  لنللا اإلتتلا  وال لو  والقالح و  للل 

وءلود لهلا في تيلت   بينملا ال   لون احملت ولوى م ل اة و ميلة ال 
 في الواقم.
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جاو احرءح ظات متيو المجدلية  ار  القبت  ت ي )لو  د ل مم  -
ا قللد وللتت الجسللد  وبعللدما  للتا  ًللاقي النسللو (  ظن للا منهللا أن أتللد 
النسللو  ًعللدما د اللن القبللت وكامهللن مللمأ   جللتأت مللتيو المجدليللة 
لتللد ل و سللت بت مللا تللدث  فوءللدت ممكللين أتللد ما جنللد الللتأس 

ن( واق لت جنلد اللتءاين وكا لت  ت لي  فسل لو ا جلن )م ان الت في
د )ظن لا منهلا( وللو  عالو أيلن فقاللت إ هلو أ لذوا السليه    وب  الت لال.

 وععو .
و معهللا ويسلل لها جللن وللب  ً ائهللا  التفتللت ورائهللا لتجللد   للت يللت ا   -

وظنللللت أ للللا التسللللتا ي  فسلللل لتا إن كللللان قللللد أ للللذ ءسللللد المسلللليح  
و نا أدركلت  « ا متيو» :اي لها ي بت ا م ا ا ووتذ   لت  ذ   ق

ال  امسيني ح ي لو أبعد إلو أبلي : »د بنفسا  وقاي لهاأ ا السيه  
 بت إ و ا )التمميذ( أ ا قام ا أن  ُ وأوبا « وأبي و و لهي و له و

ومن  نا يت ح أن ال هور احوي كان ملن  . (17-11: 20)يو
ر وملللن  لللذا   لللت  بلللدرس أن اللللتا ُ قلللد   صلللي  ملللتيو المجدليلللة

الم تللة قبللل اإلدراأ  كمللا أ للا ال  فللتت بللين رءللل وامللتأ   ف م مللا 
متساويان في   ت   و شلت  ج ليو ل لل املتأ  أن ملتيو المجدليلة 

  ي أوي م ن رأى التا ًعد قيامتا وليس ً تس وال يوتنا.
ت الللللللتا ولللللللو رءعللللللت مللللللتيو المجدليللللللة لت بللللللت التمميللللللذ أ هللللللا رأ -

ذلك رءعللت النسللو  (  وكلل11-9: 16مللت؛ 18: 20 صللدقو ا )يللو
 (.11: 24وأ بتن التمميذ ولو  صدقو ن )لو

رك  ً تس ويوتنا وذهتا إللو القبلت مسلتجين ليت كلدا ملن كلمم  -
النسال  وبح يوتنا ً لتس وءلال أوال  ول نلا للو يلد ل القبلت تتلو 
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وبللل ً للتس ود للل القبللت  ومللن ًعللد ا  جللتأ يوتنللا ود للل ورأ للا 
م ان  مما يدي جاو جلدم احكفان والمناديل موعوجة في  فس ال

وللتقة الجسللد  حن مللن  سللتت الجسللد إمللا أن   ماللا ًاحكفللان أو 
 فلللك احكفلللان وياقيهلللا متنلللاثت  ً تيقلللة ج لللوائية وال   لللون المنلللديل 
الموعللول جاللو الوءللا فللي موعللم منفللتد  كمللا ر   ً للتس ويوتنللا 
ا احكفان في موععها  كما  لي ً لل  مما يربت أن التا قام  ارك 

 للللام وبللللال تم  للللذا شلللليل ُمللللد ن ياكللللد بللللدت ت يقللللة  ت يلللل  و 
: 20رءعللا إلللو موعللعهما )يللو ال يامللة  بللل إن المسلليح قللد قللام ثللو

ول ولللف ًعللد من لللت القبللت الفلللارل  كلللان  . (12: 24لللو ؛1-10
 ج  أن   ون  صتفهما م تاف ا  ل ن  ذا تلاي ال ريلتين يلذ بون 

 لمءتماجات ويسمعون ج ات ثو يتءعون لسابح جهد و!
 لللذ  النق لللة   قلللوي اللللتع  إن يوتنلللا للللو يلللد ل القبلللت للللئم  وفلللي -

يتنجس وفح  عايو ال تيعة  أما ً تس ف  ا أ  ت وولقا ولقو  ا 
للا  فلللم  فلللتت معلللا موعللول ال لللتيع فلللد ل القبلللت  اللللتع   ةج يم 

اق ت  قوي إن وت جدم د وي يوتنا  لو  وفلا ك لاا ًالمقار لة 
وجللن لمللاذا وللبح  ًسللن ً للتس الللذع كللان  سللتقا فللي السللن كريللت ا 

يوتنلللا فلللي السلللتجة ملللن الناتيلللة الجسلللد ة  واعلللح أ لللا شلللاا ملللن 
المن قللللي أن  سللللبح ً للللتس احكبللللت وللللن ا لسللللب  جنصللللت ال اقللللة 
الجسد ة التي ُ تءح كفة يوتنا  ل ن  نلاأ اللتع   جتهلد ويقلوي 
إن  نللاأ وللبت ا روتي للا فللي الموعللول و للو عللميت ً للتس الماللوم 

ذ   لاقبللت مللتمهم  ووبللل ًسللب  اإل  للار  فهللذا ءعللل ً للتس يلل
متل  ت ا ورغلو إن  لذ  كاهللا اءتهلادات غيلت  قينيللة  لليس  نلاأ مللا 
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 يايد ا في كامة ( ول نها مقبولة جاو أ ة تاي.
ءللللالت مللللتيو المجدليللللة ومللللتيو اح للللتى لتتاًعللللا احمللللت و  للللورات  -

احتلللداث )جالللو اللللتغو ملللن ظهلللور المسللليح أوال  لملللتيو المجدليلللة( 
كللان ً للتس ويوتنللا قللد غللادرا ًعللد أن د للم ووبللاتا إلللو القبللت و 

 و  كدا من ب ة احمت.
مهمللا فللي تللين رءعتللا إلللو القبللت وءللد ا المللمأ الللذع كللان قللد كا   -

الملللللللت  احوللللللللو و م  هملللللللا ً  لللللللا  علللللللت  أ هملللللللا   اتلللللللان  سلللللللول 
المصللاوا وقللاي لهمللا للليس  للو  هنللا ح للا قللام مللن احمللوات  كمللا 

ت  أ لتى القبلت اللذع ُدفلن قاي وأثبت لهما  لذا احملت ًل ن  ن لتا مل
 يللا  فإ للا فللارل ح للا قللد قللام وقللاي لهللن المللمأ أن  للذهتا و ت للتا 
التمميذ و اكلدا ال بلت ًل ن المسليح قلد قلام وويسلتقهو إللو الجايلل 

 (.8-1: 28و ناأ ويتو ا )متو 
ملللايج ملللن الفلللتح وال لللو  غمت ملللا و ملللا ذا بتلللان ًسلللتجة لت بلللتا  -

ولللمم » مقيهملللا ويقلللوي لهملللا: التمميلللذ ًللل رول ً لللار  و ذ بيسلللول 
ا للا و مل ن قابهملا ا ًقدميلا وولجد   وبتاقائية  قلدمتا وأمسل ت   «ل ما

إل و للللا )التمميلللللذ( أن يللللذ بوا إللللللو  ال للللائف وأ بت مللللا أن  قلللللوال  
وكا لللت  لللذ   لللي  (. 10و 9: 28 الجايلللل و نلللاأ وللليتو ا )ملللت

 المت  الرا ية التي   هت فيها المسيح.
فلي يللوم ال ياملة احوي مللن ظهللورات  ملا وللبح  لو شللتح لملا تللدث -

المسيح لانسو  و  كد ً تس ويوتنا من احمت  تيث رأوا احكفان 
 موعوجة كما  ي.

يتءح ًع  رءاي ( أ ا ملا بلين ظهلور المسليح لملتيو المجدليلة  -
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وملللا بلللين ظهلللور  لاملللتيمتين كلللان المسللليح قلللد بلللعد لياكلللد إ ملللام 
موا مللن احمللوات مهمتللا جاللو أكمللل وءللا وقللد أ للذ معللا الللذين قللا

: 27)ً ءسللاد ممجللد ( ك امللة التللاكور  التللي  قللدمها للل ا )مللت 
(  لهللذا قللاي لمللتيو ال  امسلليني أع ال  عللوقيني لاصللعود 51-53

قدام اقا  أما في ظهور  الرا ي لاملتأ ين أمسل تا ًقدميلا دون أن 
 (.9: 28ينتهت ما )مت 

لللا كلللان -   هلللت  ظهلللورات المسللليح لاتمميلللذ كا لللت لملللد  أربعلللين يوم 
لياكللد لهللو ببللتا ين و ثتا للات كريللت  أ للا قللام وأ للا تللي  ووللب  مللن 
عمن أوتاا ال هورات احتد ج لت كلان  لدفها كملا قلاي اللوتي 

(  ل لللي 7: 13 )زأ« أرد يلللدع جالللو الصللليار»فلللي  بلللو  زكتيلللا: 
يربت التمميذ الذع وقت الصاي   تكا الجميم و تبوا وملنهو ملن 

ا لل أبلواا مياقلة لسلب  ال لو  أ  ت وتتو وقت ال ياملة كلا وا د
 من اليهود.

كان التا   عت ًما  جين في  وا ت وم اجت  مميلذ  وأتتائلا  -
لا  من ألو  فسي وقاح واع تاا  تيجة فتاقلا لهلو  للذا كلان تتيص 
أن   للجعهو ويربللت ال م  ينللة والرقللة فللي قاللوبهو بهللذ  ال هللورات 

د مللا ُيللتيح الُمتعللدد  و  للذا  فعللل الللتا اليللوم مللم كللل منللا وال يوءلل
قالل  المللامن أكرللت مللن ثقتللا أن إلللا تللي ولللن  سللود جايللا المللوت 

  يما ًعد.
إن كا للت بللتا ين ال يامللة المامووللة و للي ال جللت الُمللدتت  والقبللت  -

الفللللارل والم للللان الُمت لللل   ل للللن ظهللللورات المسلللليح كا للللت الللللدليل 
فقلد ظهلت لفلتد و لي المجدليلة وظهلت الثنلين و لو  اميلذا  احقوى. 
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لسللللتعة جللللن ً يللللت   بتيللللة وظهللللت لع للللت  و للللو جمللللواس وظهللللت 
التمميذ بدون  وما وظهت حتد ج ت التمميذ ومعهو  وما وظهت 

أس  فلللم أتلللد  قلللدر أن  قلللوي إ لللا  لللذ ان وملللن  500حكرلللت ملللن 
الممتظ أن شهادات التمميذ في وفت احجماي كا لت جلن قياملة 

 المسيح.
ميلللللذ. كلللللل ظهلللللورات المسللللليح كا لللللت لملللللامنين وأغابهلللللا كلللللان لاتم -

فالمسلليح كللان معهللو قبللل ال يامللة ومعهللو ًعللد ال يامللة وتتللو ًعللد 
(  10)أل  «أكانلللللا معلللللا ًعلللللد قيامتلللللا»بلللللعود    قلللللوي ال تلللللاا: 

فاحمجاد لو  جمد م اجت   جا هو  ففي وقت ا  اجا كان معهو 
وفلللي مجلللد  كلللان معهلللو جالللو ج لللس الت لللت اللللتع  ملللنهو  ييلللت 

 المجد من  بيعتهو و صتفا هو وجمقا هو.
*** 
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 قاًماات اليت رأت املسيح ُملفئا
 

، 
 
1 
 
2 
 
3 
 
4 
 
5 
 
 
6 
7 
 
 

 لفئةا
 

 متيو المجدلية
 

متيو المجدلية وملتيو 
 اح تى 

 ومعان ً تس
 

  اميذ جمواس
 

 التمميذ بدون  وما
 
 

 التمميذ ومعهو  وما
وللللللتعة  مميللللللذ جنللللللد 

 ً ت  بتية
 

 الشمهد
 

 9:16ما 
 18-11:20يو 

 10:28مت 
 

 24:24لو 
 5و 4:115كو 1

 13و 12:16مت 
 32-13:24لو 
 14:16مت 
 49-32:24لو 
 25-19:20يو 
 29-26:20يو 
 14-1:21يو 
 
 

 األعور المؤكدة ع 
 قيمعته
 الو  جعاها  امس

 
 أمس تا ًقدميا ووجد ا

 
ظهلللور  لللاع للللو  عالللن 

 جنا

جائللللللللللللدان إلللللللللللللو قتيللللللللللللة 
 جمواس

 قد   ون احتد مسال  
 
 

 احتد التالي لا يامة
ً تس ويعقلوا و رنائيلل 

 ويوتنا واثنان   تان
   قح ما قالا لامتأ ين
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8 
9 
 
10 
 
11 
 

 التمميذ في الجايل
 أس 500أكرت من 

 
  عقوا

 
التمميلللللللللللللللللذ وقلللللللللللللللللت 

 الصعود

 20-16:28مت 
 6:15كو 1
 
 7:15كو 1
 

 50:24لو 
 9-1:1أل 

للا فللي  كللان ًع للهو جائ  
زملللللللللن كتاًلللللللللة التولللللللللوي 

 بولس لاتوالة
للللا بلللاة قتاًلللة ًالمسللليح 

   الجسدتس
  للللت ظهللللور فللللي  ها للللة 
للللللللللا قبللللللللللل  احربعللللللللللين يوم 

 الصعود
*** 
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 براهني قيامة املسيح
 
 القبت المفتوح الفارل الُمت  . -1
 ظهورات الممئ ة. -2
 مت . 11ظهورات التا  فسا  -3
 «قللللللام فللللللي اليللللللوم الرالللللللث تسلللللل  ال تلللللل »ال تلللللل  المقدوللللللة  -4

 كما أشارت إلو قيامتا التموز.  (4: 15كو1)
 التمميذ.    وي -5

ا )أل قام المس ( و ذا ال 37:  13أل؛ 27: 2يح وءسد  لو يت  فساد 
ا )أل (  36: 13ين بح ووى جن المسيح فداود مات وءسد  رأى فساد 

مت  إ ا رءل (   وي إلو ج ام ًعد مو ا  28وألي م الذع قيل جنا 
د قللد  للا ولليه  »(  لعللازر الم بللوا قالللت جنللا أ تللا متثللا: 21: 13مللل2)
ا.   ل ن ش ص التا  و الوتيد الذع لو يت  « تنأ  ءسد  فساد 

ءسد ال يامة الذع قام ًا التا   تاف جلن ءسلد  اللذع جلال ًلا. 
فجسللد ال يامللة مللن المم للن أن يللد ل واحبللواا مياقللة ومللن المم للن أن 
  ت  من القبت تتو ولو جاو ًاا القبت تجت ومن المم ن أن  عبلت 

  مللم أن  للذ  «أوللتق و إلللو الجايللل»ت: فاقللد قللاي لامتيمللا المسللافات. 
   تا  ليوم كامل.
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 حبث بعنوان:

  وات متت يف أحداث الصلب والقيامةنب

 النبوة في العهد القديم وتحقيقهم:
ولللللللُيتف  ملللللللن شلللللللعتا: م تقلللللللت وم لللللللذوي ملللللللن النلللللللاس  -1

 (.11: 1؛ يو3: 53)إل
تجللللللت جرللللللت  لايهللللللود: ال جللللللت الللللللذع رف للللللا البنللللللااون  -2

 (.42: 21؛ مت22: 118)ما
 (.11-7: 21؛ مت9: 9د ولا اال تصارع: )زأ -3
 (.16-14: 26؛ مت9: 41 يا ة يهوذا: )ما -4
: 26؛ ملللت13 12: 11ُيتلللال برمثلللين ملللن الف لللة: )زأ -5

15) 
؛ 13: 11الف للة ُ عللاد وُي للتتى بهللا تقللل الف للارع: )زأ -6

 (.10-6: 27مت
  فتملت «اعلتا التاجلي فت لتت اليلنو» : مميذ  يتتكو لا -7

 (.50: 14؛ مت7: 13وا )زأجندما  تكا الجميم و تب
 (.25: 15؛ يو4: 69م تو  ًم وب : )ما  -8
-59: 26؛ مللللت12: 27  للللهدون عللللد  ًللللالاور: )مللللا -9

61.) 
-12: 27؛ مللللللت7: 53بللللللامت أمللللللام م اكمتللللللا: )إل -10

19.) 
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 (.26: 27؛ مت3: 129ءاد : )ما -11
 (.31: 27؛ مت6: 50الس تية منا: )إل -12
 (.25: 20؛ يو16: 22)ما :ثق  يد ا ورءايا -13
 (.24-23: 19؛ يو18: 22)ما :وا  قتتجون جاو لتا -14
 (.38: 27؛ مت12: 53 صا  مم الاصوع: )إل -15
ا جنا -16  (.49: 23؛ لو11: 38)ما :وقو  أب اًا ًعيد 
 (.34: 23؛ لو12: 53بم ا حءل بالبيا: )إل -17
 (.34: 14؛ مت14: 22ذوبان قاتا )ما -18
 (.28: 19؛ يو21: 69ج  ا: )ما -19
 (.54 :22؛ لو7: 53)إل :اوتسمما ًإراد ا -20
 (.45: 27؛ مت9: 8)جا :ظامة جاو احرم -21
 (.46: 27؛ مت1: 22بت تا وتد : )ما -22
 (.33: 19؛ يو20: 34)ما :ج اما ال ُ  ست -23
 (.46: 23؛ لو5: 31 ستودل روتا: )ما -24
 (.34: 19؛ يو10: 12)زأ :ءنتا الم عون  -25
 (.61-57: 27؛ مت9: 53)إل :دفنا في قبت مستعار -26
 (.31: 2أل؛ 46: 24؛ لو10: 16)ما :قيامتا -27
 (.10  9: 28؛ مت7: 13)زأ :ظهور  ًعد قيامتا -28
  (.9: 1؛ أل18: 68بعود : )ما -29
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 حبث بعنوان: 

 لي العلمحوادث يف الصلب برهنت على أن الرب ُك
ف لت  »توادث الصاي  ً ل  فابياها لو   ن مجهولة جن اللتا  

أ للة ميتللة »( ويعاللو 4: 18)يللو « سللول و للو جللالو ً للل مللا  لل  ي جايللا
للا أن  مللوت فهللو ( ال للا ت فللي الجسللد العللالو   (.33: 12)يللو «مامع 

ا.ً ل شيل ليس فقا ما   دث   في ال اعت  بل والمستقبل أ   
ملللن ذلللك الوقلللت ابتلللدأ » بموتاااه وقيمعتاااه: نبااا ي  الااري يساااو   -1

 سول   هت لتمميذ  أ ا ينتيي أن يذ   إلو أورشايو ويت لو كريت ا من 
 «ال للللليوس وراولللللال ال هنلللللة وال تتلللللة وُيقتلللللل وفلللللي اليلللللوم الراللللللث  قلللللوم

لللا ولللو  »(  21: 16)ملللت )ملللن  وملللنه يتللل لوكلللذلك ابلللن اإل سلللان أ   
وابتللدأ  عامهللو أن ابللن اإل سللان ينتيللي »  (12-9: 17) مللت «ال تتللة(

أن يت لو كريت ا وُيتف  من ال ليوس وراولال ال هنلة وال تتلة وُيقتلل وبعلد 
 (.22: 9؛ لو31: 8)مت« ثمثة أ ام  قوم

قللاي لهللو  سللول: إن ابللن اإل سللان ُ سللاو إلللو أيللدع النللاس  يقتاو للا »
 (.44: 9؛ لو31: 9)مت «م الرالثوبعد أن ُ قتل  قوم في اليو 

ابلللن اإل سلللان ُ سلللاو إللللو راولللال ال هنلللة وال تتلللة  ي  ملللون جايلللا »
ًالموت ويسامو ا إلو احمو ل ي يهاأوا ًا ويجادو  ويصابو  وفي اليوم 

 (.19-17: 20)مت «الرالث  قوم
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التا  سول قاي لاتمميذ إ ا ًعد يومين   ون الفصح وابن اإل سلان 
 (.2: 26متُ ساو لُيصا  )

جمالت » :قاي إن ما فعاتا متيو من و   ال ي   و حءل   فينلا
 (.8: 14)مت «ما جند ا قد وتقت ود نت ًال ي  ءسدع لات فين

ا » مه:سل   عرف ع   -2 و يما  و   كاون قاي: ال لح أقلوي ل لو واتلد 
ا وابتدأ كل واتد منهو  قوي لا:  ل أ ا  لو  من و ويسامني: ف ا وا ءد 

الللذع  يمللس يللد  معللي فللي الصللف ة  للو : »اا وقللايف ءلل  .« للا را 
 سللامني  ابللن اإل سللان مللام) كمللا  للو م تللوا جنللا ول للن ويللل لللذلك 
التءلل الللذع ًلا ُ سللاو ابللن اإل سلان كللان  يلت ا لللذلك التءللل للو لللو يولللد: 

 «قلاي للا أ لت قالت! مساما وقاي:  ل أ ا  لو  لا وليدع  ف ءاا يهوذا
لا ملت؛ (25-21: 26)مت ؛ 23-21: 22للو ؛21-18: 14اقتأ أ   
حن  سلول ملن البلدل جالو ملن  لو اللذين ال يامنلون » 29-18: 13يو

 (.64: 6)يو «ومن  و الذع  ساما
وقلللاي لهلللو  سلللول كا لللو » يعلااان أن التالعساااو سيشااا ون  ياااه: -3

  للل ون فلللي  فلللي  لللذ  الايالللة ح لللا م تلللوا أ لللي أعلللتا التاجلللي فتتبلللدد 
-31: 26)ملت «يلل تا  الت ية  ول لن ًعلد قيلامي أولتق و إللو الجا

32.) 

قبل أن  صيح الد ك مت ين  ن ت ي » يعلم أن بطرس سسنكره: -4
لللللا ملللللت  31-29: 14)ملللللت «ثلللللمث ملللللتات ؛ 35-33: 26اقلللللتأ أ   

 (.34-31: 22لو  ؛38-36: 13يو

 وذا الساجة قد اقتتبت  وابن اإل سلان »يعلم اقتراي السمعة:  -5
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 «ي قلد اقتللتاال  لا   قوملوا  ن اللح  لوذا اللذع  سللامن أيللدعُ سلاو إللو 
 (.46-45: 26)مت

 (.33-32: 18)لوتفل عليه يعلم أنه سي شتم وي   -6

ح لي أقلوي ل لو إ لا ينتيلي أن »: يعلم أنه سي حصى عا  أثماة -7
ا  ذا الم توا: وأُ  تصي مم أثمة. حن ما  لو ملن ءهتلي يتو في  أ   

 (.37: 22)لو «لا ا ق ال

اقن  وقاللت ل للو»: قاامل لهاام األعااور قباال حاادوثهم لاائال يعثااروا -8
 (. 29: 14)يو «قبل أن   ون  تتو متو كان  امنون 

 وذا  ل  ي ولاجة وقلد أ لت اقن »: يعلم أنهم سستركونه وحده -9
 تفتقون فيها كل واتد إلو  ابتا و تتكو ني وتدع وأ ا لست وتلدع 

 (.32: 16)يو «حن اقا معي

ال لح »: يعلم أن اللص التمئب ساي ون ععاه فاي الفاردوس -10
 (.43: 23)لو «وم   ون معي في الفتدوسأقوي لك: إ ك الي

*** 
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  أسئلة للمراجعة:

 :اخرت اإلجابة الصحيحة :1س

 الهيرودسيين(و -الصدوقيين  -حنان وقيافا كانا من )الفريسيين  -1

 -الصردوقيين -ة التي كان يهمها دف  ج يرة لقيصرر )الفريسريينالفئ -2
 والهيرودسيين(

 -الصرررررررردوقيين  -الفئررررررررة الترررررررري ال ترررررررر من بالقيامررررررررة )الفريسرررررررريين  -3
 والهيرودسيين(

 -الفئررة الترري كانررت تسررتغل الهيكررل فرري التجررارة والررربح )الفريسرريين  -4
   والهيرودسيين( -الصدوقيين 

التينررررة الترررري لعنهررررا الرررررب اليرررروم الررررذي تعجررررب التالميررررذ أن شررررجرة  -5
 واالثنين( -باألمس قد يبست هو )الثالثاء 

صرلب المسريح  ىاليوم الرذي اتفرق حيره يهرو ا مر  ر سراء الكهنرة علر -6
 والخميس( -كان مساء يوم )األربعاء 

الرثالث  -قدم الرب كفارة عن خطايانا في ساعات الصرلب )السرتة  -7
 والثالث األخيرة( -األولى 

لمرا ا تركتنري  قالهرا المسريح فري: )بدايرة السرت  اللبارة:  إلهي إلهي -8
 في منتصف الساعات( –في نهاية الست ساعات  –ساعات 

الظهررررررور األول للرررررررب يسرررررروع  بعررررررد قيامترررررره كرررررران مررررررن نصرررررريب:  -9
 مريم المجدلية(و –مريمتان  –)المريمات 

 –مررررة واحررردة  –وقرررت إنكرررار بطررررر صرررا  الررردي : )ثرررالث مررررات  -11
 مرتان(
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 مرة طّهر الرب اهليكل؟ : اذكر بالشواهد كم2س

 وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو

 الشواهد كم مرة ُسكب الطيب على الرب؟: اذكر ب3س

 وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو

 : كم مرة بكى فيها الرب؟ اذكرها مع ذكر الشواهد؟4س

 وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو

: ملاذا طلب من شجرة التني  رتر متع ال الكنيتاب  ملتوك    كتن       5س

 وقت اإلرار؟

 وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو

: سألوا املسيح: هل نعطي جز ة لمليصر؟ فملاك قولنيت  الشته :   6س

يف اي األ تا  كتال ااتوار ا تا       ، اعطوا ما لمليصر لمليصر ومتا      

بإعطتتاا ايز تتة؟ ويف اي األ تتا  ابهنتتون بأنتت  طىتتع ال ُ عطتتى جز تتة     

 ن ذلك مبالحظة عن هؤالا املشنيك ؟لمليصر؟ وهل ختلص م

 وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو

 وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو

العلتم متن ختالك قراابتك     : اذكر مواقف بوضتح ال الترب كيلتي    7س

 هلذا الكنياب؟

 وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو

 : اذكر مواقف بوضح ال  هوذا اإلسخر وطي كال ُمحًبا للناك؟8س

 وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو

 ؟الرب  هوذا بالرغم من علن  ان  سيىكرن : ملاذا اخنيار9س

 وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو



 142 

 هوذا ليس هو الشخصتية الوحيتدة التن اننيحترا يف الكنيتاب      : 11س

 ؟مىها ذكر  ثالثا .اململدس

 وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو

 : هىاك ثالثة مزام  بىبأا عن  هوذا اإلسخر وطي. اذكرها؟11س

 وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو

: كتتم متترة نتتا  بطتترس يف الكنيتتاب؟ وكيتتف اثتتر هتتذا علتتى         12س

 بصرفاب  يف املواقف الن نا  فيها؟

 وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو

 وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو

 : ما هي العوامل الن ادا إىل إنكار بطرس للرب؟13س

 وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو

بوقيت  -: وضح من خالك احملاكناا سلطال ا  على: ا ليملة 14س

 الصلب؟

 وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو

 وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو

: ظتل املستتيح تتتامنًيا يف احملاكنتتاا ستتبع متتراا بنينيًنتتا لىبتتوة  15س

. استنيخر    ح فتان كىعجة تتامنية امتا  جاه هتا فلتم   تني       7: 53إشعياا 

 اربًعا من هذن املراا السبع؟

 وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو

 وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو

سم ه ودس هتل هنتا   اويف احملاكناا ُذكر  : يف ا ا  ميالد الرب16س
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 شخصينيال خمنيل نيال ا  شخصية واحدة؟

 وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو

 : اعنل مشابهة ب  فيلكس وه ودس؟17س

 وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو

: كم مرة شهد بيالطس عتن املستيح انت    فتد فيت  علتة او       18س

 ذنًبا؟ اذكرها بالشواهد. وما هي حماوالا إطالق  للنسيح؟

 وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو

 وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو

 11نبتوة عتن املستيح. اكنيتب      49ساعة حتململتت   24:  ملاك إن  يف 19س

 ؟ نالعهد منمع ذكر الشاهد  ،حتململت يف تلب املسيح هممى

 وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو

 وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو

نبواا مباشرة ال بىطبق على داود، لكتن   6حيوي  22: مزمور 21س

 على رب داود يف الصليب. اذكرها؟

 وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو

 وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو

: هل املسيح شرب ا نتر ا  ذاقت  فملتو؟ وكتم مترة قيتد  لت ؟        21س

 وِمن َمْن قيد ؟

 وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو

 وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو
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 ؟. اذكر مخسة مىهاوا املسيحملادلة  8هىاك : 22س

 وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو

 وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو

 ؟. اذكرهامليامة املسيحمباشرة لادلة  هىاك: 23س

 وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو

 وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو

 مت حساب الثالثة ا ا  الن قضاها املسيح يف الملرب؟ كيف: 24س

 وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو

: اذكتتر الىبتتواا التتن وردا يف العهتتد الملتتد م والشتتاهد التتن    25س

 يف العهد ايد د الن بوضح اآلبي: في  حتململت

 تركهم للربوهروب التالميذ و  -
 ثقب اليدين والرجلينو  -
 والبصق على الوجه والجلد على الظهر  -
 شرب المسيح للخلو  -
لب م  المذنبينو  -  ص 
 اقتسام العسكر لثياب المسيحو  -

 طعنهو  -
 عدم كسر ساقيهو  -
 بات األجساد للسبتوق معلون لذل  ال ت  المعلَّ   -
 جسد المسيح لن يرى فساًدو -

 

َمن ُحوكم الرب حماكناا د ىية وحماكنتاا سياستية؟    : قدا 26س
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ألجلها حكنوا باستنيحملاق  للنتوا؟    النما هي علة احملاكناا الد ىية 

 وما هي علة احملاكناا السياسية؟ 

 وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو

 وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو

 وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو

املستام  وايتروو والشتوك    ”: علق على متد  تتحة العبتارة:    27س

ن هتتو اإلنستتال يف شتترن وااربتتة التتن طيعتتن بهتتا املستتيح عتتربا عتتن َمتت 

وحتملق من خالهلا الكث  من الىبواا لكىهتا   بكتن ستبًبا يف خالتتىا     

 ؟“على الصليب

 وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو

 وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو

: كال الكهىة ورؤساؤهم ُ حرضول الشتعب علتى التنيخلص متن     28س

وكانتت كلنتتة ا  بىنتو وعتتدد     ملتوك الكنيتتاب:   7: 6املستيح، ويف اعنتتاك  

النيالميذ  نيكاثر جًدا يف اورشليم، ومجهور كث  متن الكهىتة  طيعتول    

 ما سر هذا النيحوك؟    اإلطال

 وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو

 وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو

: اخذ الرب مع  بطرس و عملوب و وحىا دوًنا عتن النيالميتذ   29س

يف ثالث مىاسباا، اذكرها وهل من سبب وراا هتذا النيخصتيص هلتؤالا    

 الثالث دوًنا عن بملية النيالميذ؟

 وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو

 وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو
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: يف الصتتتليب متتتا ال تتترا بتتت  نال  املستتتيح الى ستتتية واآلال    31س

 ار ة؟الك َّ

 وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو

 وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو

: متتن ضتتنن َمتتن اشتترن علتتى دفتتن جستتد املستتيح يف الملتترب متتع 31س

 وسف الرامي هو نيملودطوس، وهذن ليست اوك مرة  أبي ذكر امست ،  

 اذكرهنا؟ كر مربال اخر نيال.ىا ُذف ي بشارة  وح

 وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو

 : ما هي األدلة الظرفية لمليامة املسيح؟32س

 وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو

 وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو

 ؟هااملسيح قبل المليامة وبعد: هل هىاك فارا ب  جسد 33س

 وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو

 وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو

دن حنيتى تتعودن،   : للنالئكة عدة مواقف متع الترب متن متيال    34س

 اذكرها؟

 وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو

 وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو

 ول عتتن ّصتتكتتر متتوق   بهنتتا بوضتتح ال رؤستتاا الكهىتتة ُ ذ: ا35س

 البعوضة و بلعول اينل؟ 

 وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو

 وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو
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امكتتن فلنيعتترب عتت  هتتذن   إل  املستتيح يف البستتنيال ى: ملتتاذا تتتل36س

 مع ان  جاا للعا  ألجل عنل ال داا؟  الكأس

 وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو

ما هو بوقيت هذن العبارة يف ساعاا   إهلي إهلي ملاذا بركني  : 37س

 الصلب السنية؟

 وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو

يف  : بتتالرجول للستتؤاك الستتابق هتتل الالهتتوا فتتارا الىاستتوا   38س

 ؟ساعاا الصلب

 وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو

كم مرة جاا توا مسنول من السناا على الرب  سول؟ متع  : 39س

 ذكر الشواهد؟

 وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو

 وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو

ن الذي كتال ُ تد ر العتا  وقتت متوا املستيح؟ وا تن كانتت         : َم41س

 روو املسيح يف ا ا  الدفن يف الملرب؟

 وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو

 وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو

: ظهر الرب  سول بعد قيامني  لنيالميذن وللنؤمى  ب  خالك 41س

ر  متا هتو غترل الترب متن وراا      . ُبت اعشتر ظهتورً    حتد إربع   وًما ا

 .د اإلجابة بشاهد من العهد الملد مهوراا؟ ا ِّالظ

 وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو

 وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو
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ثتتار ايتتروو يف نبستتناا ايلجثتتة و : قصتتد التترب ال حيتتني   42س

 .جسد المليامة. هاا موقف  ثبت هذن ال كرة

 وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو

 وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو

  نملضوا هتذا اهليكتل ويف ثتالث ا تا  اقينتة     ا : قاك الرب  سول 43س
العبتارة؟ ومنيتى    نقتاك الترب هتذ    ىومنيت  ؟كتال  شت  باهليكتل    ذامتا ن عت 

 فوا هذن العبارة؟حّر

 وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو

 وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو

 وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو

 .يف اتل اللغتة التن قيلتت بهتا هلتا معتاني مجيلتة         كنلقد اي : 44س

 .وضحها يف ضوا ما فهنني  من قرااة الكنياب

 وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو

 وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو

: جلوس مر م اختت لعتاهر عىتد قتدمي  ستول بستنع كالمت         45س

جعلتتها ب تتوا متتر م ابدليتتة بتتل وكتتل النيالميتتذ فينتتا  تتص متتوا    

 وقيامة الرب. وضح؟

 وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو

 وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو

 ،نمليض موا البشتر على  ،الرب  سول الراس واسلم الروونكس : 46س

 سلم الروو و ىكس الراس. هل من مدلوك وراا هذا ال ارا؟ُ 

 وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو
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؛ 13: 11اهتل ما  : بملوك الىبواا: العصتا لظهتر الىتاقص ال هتم واي    47س

كيف كال بيالطس غ  حمق عىدما قاك عن الرب  :( يف ضوا هذا3: 26

 ب  واطلمل  واسلن  للجلد؟ؤدا

 وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو

 وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو

بن  تو  ال تتىع بى ست  بطهتً ا     : عادة ننيكلم عن بضحية اال48س

كنيب بأسلوبك عباراا بوضح ا ًضا بضتحياا ا   ا .(3: 1 طا انا معب

 .16: 3من خالك عنل الصليب مسنيعيًىا بالعبارة الواردة يف  وحىا 

 وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو

 وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو

 وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو

: هىتتاك نبتتواا يف العهتتد الملتتد م مثتتل العبتتد العربانتتي التتذي    49س

( ألنت   ملتوك   21 رفض ال ُ طلتق حتًرا بعتد إكنالت  ستبع ستىواا مختر        

ق هتذن  . كال هىاك شك ان  وال واحد طّببي واوالديامرااحب سيدي و

 .لكن املسيح ن ذها يف العهد ايد د. وضح ،الملصة يف العهد الملد م

 وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو

 وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو

بو تت  لشتتيود املد ىتتة  ا: شتتر عة العبتتد املتتارد التتذي  ملدمتت     51س

( رمبتا   حيتدث وال مترة يف العهتد الملتد م. لكتن       21-18: 21لرمج  مبث

 كيف ن ذن ا  مع ابى  الوحيد الذي ب  ُ سر؟

 وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو

 وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو
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م علي  ظلًنا من البشر وماا عتدال  امتا  ا    ك:  الرب  سول ُح51س

 . وضح.الد ال العادك

 وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو

 وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو

ر الترب متع   عيِّت : ما سر حتوك اللص على الصليب من شخص ُ 52س

 خر إىل شخص بائب معلًىا إطان  بالرب ومبلكوب ؟اللص اآل

 وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو
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كال لت  دور يف قيامتة املستيح؟ ما تد      ةن من األقانيم الثالث: َم53س

 الشواهد(اإلجابة ب
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وماذا بعد؟! بعد هذن الرحلة العجيبة التن  

ىا من الكنياب قصة ااب العجيب، فيها عرف

التتتن  لتتتت يف الصتتتليب، التتتن رواهتتتا لىتتتا 

حبيبىا بالد  الذكي الثن  وكتم بأثرنتا يف   

 ذاا الوقت، ما هو قرارك؟ 

 هل اسني دا من عنل الرب على الصليب؟ 

إل تاحب العرس بكلف، هتل استني دا متن    

 كل ني ؟ 

هتتتل تنيعتتتت بتتتا ال  التتتذي اتتتت  علتتتى  

 الصليب؟ 

 خبطا اك عىد تليب املسيح؟  هل اعرتفت

اتىتتى ال بكتتول قتتد فعلتتت وإل   ب عتتل،     

 فال رتة منياحة لك اآلل، لينيك بغنيىنها.
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