اإلصحاح العشرون
سؤال رؤساء اليهود ليسوع عن سلطانه
)  ( 1واذ ك??ان ف??ي أح??د االي??ام ي??علم ال??شعب ف??ي ال??هيكل ويبش??ره??م أق??بل ع??ليه رؤس??اء
ال?كهنة م?ع ال?شيوخ )  ( 2وخ?اط?بوه ق?ائ?لني ق?ل ل?نا ب?أي س?لطان ت?فعل ه?ذا وم?ن ال?ذي
أع ??طاك ه ??ذا الس ??لطان )  ( 3ف ??أج ??اب ي ??سوع وق ??ال ل ??هم وان ??ا أي ??ضا ً أس ??أل ??كم ع ??ن ك ??لمة
واح?دة ف?قول?وا ل?ي )  ( 4م?عمودي?ة ي?وح?نا م?ن ال?سماء ك?ان?ت أم م?ن ال?ناس )  ( 5ف?فكروا
ف?ي أن?فسهم ق?ائ?لني ان ق?لنا م?ن ال?سماء ي?قول ف?لماذا ل?م تؤم?نوا ب?ه وان ق?لنا م?ن ال?ناس
ي?رج?منا ال?شعب ج?ميعاص الن?هم م?وق?نون ل?هم ب?ان ي?وح?نا ن?بي )  ( 7ف?أج?اب?وا أن?هم ال
يعلمون من أين هي )  ( 8فقال لهم يسوع وال أنا أقول لكم بأي سلطان أفعل هذا .
شرح بشارة متى 27 - 23 : 21
سلطة يسوع
ع5دد  : 23ومل5ا ج5اء ال5ى ال5هيكل ت5قدم ال5يه رؤس5اء ال5كهنة وش5يوخ ال5شعب وه5و ي5علم  ،ق5ائ5لني  “ :ب5اي س5لطان ت5فعل ه5ذا؟ وم5ن
اعطاك هذا السلطان ؟ “ .
اي من اعطاك كرسي التعليم ومن خولك رياسة الكهنوت ليكون لك سلطان ان تترجم وتعلم .
ع5دد  : 24ف5أج5اب ي5سوع وق5ال ل5هم  “ :وأن5ا اي5ضا ً اس5أل5كم ك5لمة واح5دة  ،ف5ان ق5لتم ل5ي ع5نها أق5ول ل5كم ان5ا اي5ضا ً ب5أي س5لطان
افعل هذا :
ع 55دد  : 25م 55عمودي 55ة ي 55وح 55نا  :م 55ن اي 55ن ك 55ان 55ت ؟ م 55ن ال 55سماء ام م 55ن ال 55ناس ؟ “ ف 55فكروا ف 55ي أن 55فسهم ق 55ائ 55لني  “ :ان ق 55لنا م 55ن
السماء يقول لنا  :فلماذا لم تؤمنوا به ؟
عدد  : 26وان قلنا  :من الناس  ،نخاف من الشعب  ،الن يوحنا عند الجميع مثل نبي “ .
عدد  : 27فاجابوا يسوع وقالوا “ :ال نعلم “ فقال لهم  “ :وال أنا أقول لكم باي سلطان افعل هذا .
ن 55تساءل ه 55نا اي م 55ناس 55بة ب 55ني س 55ؤال س 55يدن 55ا م 55ع س 55ؤال ال 55كتبة وال 55كهنة ول 55كنا اذا ام 55عنا ال 55نظر ن 55رى ب 55ني ال 55سؤال 55ني م 55ناس 55بة
ع5ظيمة ف5ان ال5كتبة وال5كهنة اذا اج5اب5وه ان5ها م5ن ال5سماء ف5يقول ل5هم مل5اذا م5ا ام5نتم ب5كالم5ه الن5ه ع5ني ك5ان ي5كرز وق5د ق5ال ان5ه ل5م
ي5كن مس5تحقا ً ان يح5ل س5يور ح5ذائ5ي  .ول5و ام5نت ب5اق5وال ي5وح5نا ل5كنتم ت5عرف5ون ب5اي س5لطان اع5مل ه5ذه االع5مال  .وان اج5اب5وه
ان5ها م5ن ال5ناس خ5اف5وا م5ن ان ي5نتقض ع5ليهم الج5مع ف5ي ك5ل م5كان الح5تقاره5م اع5مال اهلل ج5ل ش5أن5ه  .وك5ان5ي ب5هم ق5د رأوا ان
امل55سيح أفح55مهم ب55سؤال55ه ف55راوغ55وا ف55ي ال55جواب ق55ائ55لني ال ن55عرف  .ام55ا س55يدن55ا ف55لم ي55قل وأن55ا اي55ضا ً ال أع55رف ول55كن وال ان55ا اق55ول
لكم ولم يشأ ان يجيبهم الجل ملعنتهم .

مثل الكرامني الخائنني وغضب الفريسيني
)  ( 9وج??عل ي??قول ل??لشعب ه??ذا امل??ثل  .ان??سان غ??رس ك??رم ?ا ً وس??لمه ال??ى ع??ملة وس??اف??ر
زم??ان ?ا ً ط??وي ?الً )  ( 10وف??ي اوان ال??ثمر أرس??ل ع??بدا ً ال??ى ال??عملة ل??يعطوه م??ن ث??مر ال??كرم
فج? ??لدوه وأرس? ??لوه ف? ??ارغ ? ?ا ً )  ( 11ف? ??عاد وأرس? ??ل ع? ??بدا ً آخ? ??ر فج? ??لدوه أي? ??ضا ً وأه? ??ان? ??وه
وارس?لوه ف?ارغ?ا ً )  ( 12ف?عاد وأرس?ل ث?ال?ثا ً فج?رح?وا ه?ذا أي?ضا ً واخ?رج?وه )  ( 13ف?قال
رب ال?كرم م?اذا أص?نع ان?ي أرس?ل اب?ني ال?حبيب ل?علهم اذا راوه ي?هاب?وه )  ( 14ف?لما رآه
ال?عملة ت?آم?روا ف?يما ب?ينهم ق?ائ?لني ه?ذا ه?و ال?وارث ل?نقتله ح?تى ي?صير امل?يراث ل?نا ) 15
( ف??طرح??وه خ??ارج ال??كرم وق??تلوه  .ف??ماذا ي??فعل ب??هم رب ال??كرم )  ( 16ان??ه ي??أت??ي ف??يميت
أول?ئك ال?عملة وي?دف?ع ال?كرم ال?ى ىخ?ري?ن ف?لما س?معوا ه?ذا ق?ال?وا ح?اش?ى أن ي?كون ذل?ك )
 ( 17ف?نظر ال?يهم وق?ال ف?ما ه?و ه?ذا امل?كتوب ان الحج?ر ال?ذي رذل?ه ال?بناؤون ه?و ص?ار
راس??اص ل??لزاوي??ة )  ( 18ك??ل م??ن س??قط ع??لى ه??ذا الحج??ر ي??تهشم وم??ن س??قط ه??و ع??ليه
ي?طحنه )  ( 19ف?ه ّم رؤس?اء ال?كهنة وال?كتبة ان ي?لقوا ع?ليه االي?دي ف?ي ت?لك االع?ة ول?كنهم
خافوا من الشعب النهم علموا انه قال هذا املثل عليهم .
شرح بشارة متى 46 - 33 : 21
مثل الزارعني القتلة
ع5دد  : 33اس5معوا م5ثالً آخ5ر  :ك5ان ان5سان رب ب5يت غ5رس ك5رم5ا ً  ،وأح5اط5ه ب5سياج  ،وح5فر ف5يه م5عصرة  ،وب5نى ب5رج5ا ً  ،وس5لمه
كرامني وسافر.
الى ّ
عدد  : 34وملا قرب وقت االثمار ارسل عبيده الى الكرامني لياخذ أثماره .
عدد  : 35فاخذ الكرامون عبيده وجلدوا بعضا ً وقتلوا بعضا ً ورجموا بعضا ً .
عدد  :36ثم ارسل ايضا ً عبيدا ً آخرين اكثر من االولني  ،ففعلوا بهم كذلك .
ه 55ذا امل 55ثل وض 55عه امل 55سيح ع 55ن ال 55شعب االس 55رائ 55يلي  .ف 55أراد ب 55االن 55سان اهلل ت 55عال 55ى وب 55ال 55بيت ه 55ذا ال 55عال 55م وب 55ال 55كرم ال 55شعب
االس5رائ5يلي  .وامل5كان ال5خصب ه5و ارض فلس5طني  .وأراد ب5ال5سياج ال5نام5وس وب5ال5قضبان اس5باط اس5رائ5يل  .ث5م ان ال5سياج
ه 55و م 55عون 55ة اهلل وم 55يخائ 55يل امل 55الك املس 55لط ع 55ليهم  .وامل 55عصرة ال 55ذب 55ائ 55ح وال 55صعيدة ان 55واع امل 55عمودي 55ات  .وال 55برج ه 55و اورش 55ليم
وال5هيكل ب5ل ي5سمي ب5رج5ا ً لش5رف ال5نبوة ال5عال5ي  .وال5فالح5ني ال5كهنة وال5كتبة وم5ساف5رت5ه ط5ول ان5ات5ه واوان ال5ثمر زم5ن خ5روج5هم
م 55ن م 55صر ال 55ى تجس 55د س 55يدن 55ا وب 55االث 55مار ال 55طاع 55ة وال 55خضوع ل 55لنوام 55يس االل 55هية  .وب 55ال 55عبيد االول 55ني م 55وس 55ى وه 55ارون وح 55ور
وب55ال55عبيد االخ55ري55ن س55ائ55ر االن55بياء  .واالب55ن ال55حبيب ه55و ال55سيد امل55سيح  .ف55ارس55ل اهلل ال55عبيد م55رت55ني وث55الث55ة ح55تى تظه55ر م55حبته
للبش55ر وت55مرد وش55ر ال55يهود  .وق55د ي55تساءل ال55باح55ث ق55ائ 5الً مل55اذا ل55م ي55رس55ل اهلل وح55يده م55ن االول  .وال55جواب ان اهلل ج55عل م55جيء
املسيح متاخرا ً حتى يلوم اليهود انفسهم على ما فعلوا باالنبياء ويستحوا من االبن اذا جاء .

عدد  : 37وأخيرا ً ارسل اليهم ابنه قائالً  :يهابون ابني !
ف5لفظة ل5عل ت5قال ب5ثالث5ة ان5واع م5شككة وم5حققة وواج5بة  .ام5ا ه5هنا ف5هي واج5بة  .ف5ان5ه ل5م ي5قل ل5عل ك5من ال ي5عرف ل5كن ل5يوض5ح
ان خ5طيتهم ع5ظيمة وان ال ع5ذر ل5هم  .ام5ا اهلل اآلب ف5كان ع5ارف5ا ً ان5هم س5يقتلون اب5نه ال5وح5يد وم5ع ذل5ك ارس5له  .وق5ول5ه ه5نل ل5عل
ي 55هاب 55ون اش 55به ب 55قول 55ه ل 55عل ي 55سمعون  .ول 55كن ي 55قول ب 55عض ال 55كفرة ان ق 55ول 55ه ل 55عل ي 55هاب 55ون ن 55بوة ت 55ضطره 55م ال 55ى ع 55دم االس 55تماع
والحياء كأنه يجزم عليهم ذلك جزما ً بنوع التقدير .
عدد  : 38وأما الكرامون فلما رأوا االبن قالوا فيما بينهم  :هذا هو الوارث !هلموا نقتله ونأخذ على ميراثه !
ك55ان م55ن واج55بات ال55يهود ان ي55ندم55وا ع55لى ق55تل االن55بياء وي55طلبوا ال55غفران ول55كنهم ع55ملوا اش55ر م55ن م55اض55ي اث55ام55هم ب55تجاس55ره55م
ع5لى ق5تل االب5ن ال5وح5يد  .ول5و ق5يل ل5هم مل5اذا ت5قتلون5ه ف5قد ع5مل ع5ندك5م ال5عجائ5ب ف5اش5فى م5رض5اك5م ل5قال5وا ن5قتله ل5نرث م5لكه ع5لى
ان55هم ل55و ح55فظوا وص55اي55اه ل55كان55وا اخ55وت55ه ووارث55ي م55لكه ك55ما ق55ال ب55ول55س ال55رس55ول  .وق55ال ال55قدي55س ي55عقوب ان اس55تعمال ال55ذب55ائ55ح
ك 55ان م 55يراث 5ا ً لس 55بط الوي وق 55د ع 55لم ه 55ؤالء ان ه 55ذه الخ 55دم 55ة ت 55زول ع 55نهم ب 55مجيء امل 55سيح اذ ت 55مسي الخ 55دم 55ة روح 55ية م 55حصناً
وتبطل خدمة املراجل واملطابخ واملناشل ولذلك قالوا فليمت لتبقى العوائد كما كانت .
عدد  : 39فأخذوه وأخرجوه خارج الكرم وقتلوه .
ق5ال امل5سيح ه5ذا اش5ارة ال5ى ان5هم يس5تعددون ان يخ5رج5وا ب5ه خ5ارج امل5دي5نة وي5قتلوه ث5م خ5ارج ال5كرم ي5عني خ5الف ن5ام5وس اهلل
فعلوا هذا االثم العظيم .
عدد  : 40فمتى جاء صاحب الكرم  ،ماذا يفعل باولئك الكرامني ؟ “.
عدد  : 41قالوا له  “ :اولئك االردياء يهلكهم هالكا ً رديّا  ،ويسلم الكرم الى كرامني آخرين يعطونه األثمار في أوقاتها “ .
ق55ال م55تى ال55رس55ول ان55هم ب55ان55فسهم ح55كموا ع55لى ان55فسهم وق55ال ل55وق55ا ان امل55سيح ح55كم ع55لى م55ا س55وف ي55صيبهم م55ن ال55رذاي55ا .
ول5يس ال5قوالن م5تضادي5ن الن5هما ك5مال ف5عالً ف5ان5هم ح5كموا اوالً وه5و ام5ضى ع5ليهم ال5حكم ث5ان5يا ً .وح ٍ
5ينئذ مل5ا ش5عروا ب5ذل5ك ق5ال5وا
ح5اش5ا ال ي5كون ه5ذا ف5أت5اه5م ب5شهادة م5ن ال5نبي ان ه5ذا ال بّ 5د ان ي5كون  .ويس5لم ال5كرم ال5ى ع5ملة آخ5ري5ن أي ال5ى ال5شعوب ول5م
يظهر ذلك جليا ً حتى ال يتخذوه حجة عليه .
ع5دد  : 42ق5ال ل5هم ي5سوع  “ :ام5ا ق5رأت5م ق5ط ف5ي ال5كتب  ،الحج5ر ال5ذي رف5ضه ال5بناؤون ه5و ق5د ص5ار رأس ال5زاوي5ة ؟ م5ن ق5بل
الرب كان هذا وهو عجيب في أعيننا !
أراد ب5ال5بنائ5ني م5علمي ال5يهود ك5قول ال5نبي ال5وي5ل ل5بنائ5ي ال5حائ5ط  .ف5رذل5وا امل5سيح ال5ذي ه5و رأس ال5زاوي5ة ب5قول5هم ه5ذا ل5يس م5ن
اهلل م 55ع ان 55ه ه 55و الصخ 55رة ال 55حقيقية ودع 55ا ال 55يهود وال 55شعوب ل 55يكون 55وا ب 55ه واح 55دا ً  .ه 55و ع 55جيب ف 55ي أع 55يننا الن ال 55شعب ال 55يهودي
خرج ودخلت الشعوب النها آمنت باملسيح .
عدد  : 43لذلك أقول لكم  :ان ملكوت اهلل ينزع منكم ويعطى المة تصنع أثماره .
أراد ب5ملكوت اهلل ال5كهنوت واالي5مان ب5ال5ثال5وث االق5دس  .وق5ول5ه ي5عطى الم5ة ال5خ  .أي ال5شعوب ال5تي تس5تثمره ب5اث5مار االع5مال
الصالحة .
عدد  : 44ومن سـقط على هذا الحجر يترضض ومن سقط هو عليه يسحقه ! “ .

أي ان م55ن ي55تشكك ب55امل55سيح يه55لك  .وب55قول55ه م55ن س55قط ه55و ع55ليه ي55طحنه ي55شير ال55ى ق55يام55ته وال55ى ال55قضاء وال55بالء ال55لذان س55وف
ي55أت55يان ع55ليهم ق55تالً وه55الك 5ا ً اب55دي 5ا ً  .وب55عبارة أخ55رى ان رؤس55اء ال55يهود ق55د س55قطوا ع55لى حج55رة امل55اس ال55تي ه55ي االب55ن ال55وح55يد
ف55سحقهم س55حقا ً ك55ما س55حقت االص55نام واب55ادت ع55ن وج55ه االرض ع55بادت55ها  .وق55ال ب55عضهم ان ال55صال55بني وامل55لوك اضطه55دوا
املسيح الذي هو حجر الزاوية فسحقهم وهو لم يزل باقيا ً كما هو.
عدد  : 45وملا سمع رؤساء الكهنة والفريسيون امثاله  ،عرفوا انه تكلم عليهم .
عدد  : 46وان كانوا يطلبون ان يمسكوه  ،خافوا من الجموع  ،النه كان عندهم مثل نبي .
ع5ندم5ا أرادوا ان ي5مسكوا ق5بالً ج5از ف5ي وس5طهم ول5م ي5روه وف5ي م5وق5ف آخ5ر م5نع غ5ضبهم وه5دأ ح5دت5هم  .ام5ا ه5نا ف5خاف5وا م5ن
الشعب ان هم نالوه باذى على انه ما عمل اعجوبة لينجو حتى تتحقق سياسة تجسده .

في وجوب اداء الجزية
)  ( 20ف?رص?دوه وارس?لوا ال?يه ج?واس?يس ي?رآءون ان?هم ص?دي?قون ل?كي ي?أخ?ذوه ب?كلمة
فيس?لموه ال?ى ري?اس?ة ال?وال?ي وس?لطان?ه )  ( 21ف?سأل?وه ق?ائ?لني ي?ا م?علم ق?د ع?لمنا ان?ك
ب??ال??صواب ت??تكلم وت??علم وال ت??أخ??ذ ب??ال??وج??وه ب??ل ت??علم ط??ريق اهلل ب??الحق ) ( 22أي??جوز
ل??نا ان ن??عطي الخ??راج ل??قيصر أم ال )  ( 23ف??فطن مل??كره??م ف??قال ل??هم مل??اذا تج??رب??ون??ني
)  ( 24أرون?ي دي?نارا ً مل?ن ال?صورة وال?كتاب?ة  .ف?أج?اب?وا وق?ال?وا ل?قيصر )  ( 25ف?قال ل?هم
أوف ??وا م ??ا ل ??قيصر ل ??قيصر وم ??ا هلل هلل )  ( 26ف ??لم يس ??تطيعوا أن ي ??أخ ??ذوا ب ??كلمة ام ??ام
الشعب وتعجبوا من جوابه وسكتوا .
شرح بشارة القديس متى 22 - 15 : 22
دفع الجزية للقيصر
عدد  : 15حينئذ ذهب الفريسيون وتشاوروا لكي يصطادوه بكلمة .
ان ال 55يهود ب 55عد رج 55وع 55هم م 55ن الس 55بي خ 55ضعوا ل 55لروم 55ان 55يني رغ 55م ارادت 55هم وك 55ان 55وا ي 55عطون 55هم الج 55زي 55ة وه 55م ص 55اغ 55رون  .ام 55ا
ال55روم55ان55يون ف55كان55وا مجته55دي55ن ان ي55بطلوا ع55وائ55د ال55يهود وع55بادات55هم وه55ذا م55علوم ف55ان55ه ف55ي زم55ان ط55يباري55وس وغ55اي55وس امل55لك
ح55اول ب55يالط55س ان ي55دخ55ل ص55ورة ق55يصر ال55ى ال55هيكل ف55عارض55ه ال55يهود وق55تل م55نهم ك55ثيري55ن  .وف55ي زم55ان ط55يباري55وس ان55قسمت
ال55يهودي55ة ال55ى ارب55عة اق55سام ك55ما يشه55د ل55وق55ا  .وك55ل ف55رد م55ن ال55رؤس55اء ك55ان ي55دع55ى رئ55يس ال55رب55ع وك55ان ف55ي ذل55ك ال55زم55ان يه55تم
ال5فري5سيون ج5يدا ً ف5ي ال5نام5وس وي5غارون ع5ليه ك5أن5هم ع5ارف5ني ب5محتوي5ات5ه الن ل5فظة ف5ري5سي ب5ال5لغة ال5عبلران5ية م5عناه5ا ي5قطع
وي5فرق وي5ميز  .وك5ان5وا ي5علمون ال5شعب ال5عصيان ض5د ال5روم5ان5يني وان ال ي5عطوا الج5زي5ة  .وك5ان5وا ي5ات5ون ب5شهادة م5ن م5وس5ى
ال5قائ5ل ان5كم ان5تم ح5صة ال5رب  .وم5ن اش5عيا ان ال5رب ه5و رئ5يسكم  .ع5لة ان5هم م5ا ك5ان5وا ي5عرف5ون ان5هم اذا اخ5طأوا سيس5تعبدون
م5ا ك5ان5وا ي5خضعون ملس5تعبدي5هم وم5ن ه5ؤالء ال5فري5سيني ك5ان ي5هود الج5ليلي ام5ا ه5يرودس رئ5يس ال5رب5ع ف5قد ك5ان ج5ليليا ً وك5ان
ي55شير ع55لى ال55يهود ان ال ي55صغوا ال55ى ك55الم ال55فري55سيني ش55فقة م55نه ع55ليهم وي55نصحهم ان ي55عطوا الج55زي55ة ل55لروم55ان55يني ويح55ذره55م
ع55اق55بة ال55عصيان وق55د ق55بل ب55عض ال55يهود م55شورت55ه وك55ان55وا ي55عطون الج55زي55ة  .وك55ان ي55دع55ى ه55ؤالء ه55يرودس55يني  .وق55ال آخ55رون ان

ال55هيرودس55يني ه55م اج55ناد ه55يرودس  .وه55ذا ل55يس ب55صحيح الن ه55يرودس ك55ان مس55لطا ً ف55ي الج55ليل  .وه55ذه امل55سأل55ة ح55دث55ت ف55ي
ال 55يهودي 55ة وع 55ليه ف 55ال 55هيرودي 55سيون ه 55م ال 55ذي 55ن ق 55بلوا م 55شورة ه 55يرودس ف 55تشاور ال 55فري 55سيون م 55ع ه 55ؤالء ال 55ذي 55ن ه 55م اص 55حاب
هيرودس  .الذين هم ضد بعضهم بعضا ً في العوائد والشرائع لكي يصطادوه بكلمة والجل ذلك جاءوا اليه من الطرفني .
ع55دد  : 16ف55ارس55لوا ال55يه ت55الم55يذه55م م55ع ال55هيرودس55يني ق55ائ55لني  “ :ي55ا م55علم ،ن55علم ان55ك ص55ادق وت55علم ط55ري55ق اهلل ب55ال55حق  ،وال
تبالي بأحد  ،ألنك ال تنظر الى وجوه الناس .
ان 55هم ل 55م ي 55قول 55وا ه 55ذا ال 55قول بس 55ذاج 55ة ل 55كن ب 55خبث ل 55كي ي 55صطادوه وق 55ول 55هم وال ت 55بال 55ي ب 55اح 55د اي ال ب 55قيصر أو ب 55يالط 55س او
هيرودس  .يعني انك لم ترائي مع هؤالء .
عدد  : 17فقل لنا  :ماذا تظن ؟ أيجوز ان تعطي جزية لقيصر أم ال ؟ “ .
ل55م ي55سأل55وه ع55ن رأي55ه ب55االح55سن او ال55واج55ب ول55كن ع55ما ي55ظن ف55يه وك55ان ذل55ك م55نهم ت55وري55طا ً ل55ه  .وق55د س55أل55وه ه55ذا ال55سؤال ب55خبث
وم5كر ح5تى اذا ق5ال ن5عم ع5نفه ال5فري5سيون الن5هم ي5رون دف5ع الج5زي5ة م5خال5فا ً ل5لنام5وس وي5قول5ون ل5ه ت5ري5د ان ت5جعلنا ن5طيع ال5ناس
م5ن دون اهلل وان ق5ال ال أم5سكه ال5هيرودس5يون واج5ناد ب5يالط5وس وس5لموه ال5ى ال5وال5ي ك5عاص ع5ل ال5روم5ان5يني م5ع ان امل5سيح
له املجد كان قد دفع الدينار فتامل أيها القاري بخبثهم وخداعهم .
عدد  : 18فعلم يسوع خبثهم وقال  “ :ملاذا تجربوني يا مراؤون ؟
عدد  : 19اروني معاملة الجزية “  .فقدموا له دينارا ً .
ف5ألن5ه ف5اح5ص ال5قلوب وال5كلى ك5ما ق5ال ع5نه داود ال5نبي ع5لم بش5ره5م ول5ذل5ك انته5ره5م وس5ماه5م م5رائ5ني  .الن امل5رائ5ني يظه5رون
غير ما يبطنون .
عدد  : 20فقال لهم  “ :ملن هذه الصورة والكتابة ؟ “ .
عدد  : 21فقالوا له  “ :لقيصر “  .فقال لهم  “ :اعطوا ما لقيصر لقيصر وما هلل هلل “ .
أي ان ال 55دي 55نار ال 55ذي ف 55يه ص 55ورة ق 55يصر اع 55طوه ل 55قيصر  .وال 55نفس ال 55تي ه 55ي ص 55ورة اهلل اع 55طوه 55ا هلل اي اع 55رف 55وه واح 55فظوا
وص55اي55اه  .ف55بقول55ه اوف55وا م55ا ل55قيصر ل55قيصر وض55ع ق55ان55ون 5ا ً ل55لمسيحيني ب55ال55خضوع للس55لطة واج55از اع55طاء الج55زي55ة ل55لملوك وان
ك55ان55وا ع55لى غ55ير دي55نهم واوج55ب ت55أدي55ة واج55ب الخ55دم55ة هلل ب55برارة وط55هارة ق55لب  .ع55لى ان55نا ن55قول ان امل55سيح رأى ان55فسهم غ55ير
ح 55ام 55لة ص 55ورة اهلل ل 55كنها م 55متلئة ب 55كتاب 55ات ق 55يصر ال 55عقلي وه 55و اب 55ليس ف 55قال ان ك 55نتم ت 55حفظون أوام 55ر اهلل ب 55طهارة ف 55ان 55تم
صورته  .وان كنتم تحملون صورة ابليس اللعني قدموا له عبوديتكم واتعابكم وال تطلبون من اهلل النكم ال تحملون صورته .
عدد  : 22فلما سمعوا تعجبوا وتركوه ومضوا .

في افحام يسوع للصدوقيني
)  ( 27ودن??ا ال??يه ق??وم م??ن ال??صدوق??يني ال??ذي??ن ي??قول??ون ب??عدم ال??قيام??ة وس??أل??وه ) ( 28
ق??ائ??لني ي??ا م??علم ك??تب ل??نا م??وس??ى ان م??ات ل??رج??ل اخ ول??ه ام??رأة وم??ات ع??ن غ??ير ول??د

ف??ليأخ??ذ أخ??وه امل??رأة وي??قم نس ?الً ألخ??يه )  ( 29وك??ان س??بعة أخ??وة أخ??ذ أول??هم ام??راة
وم??ات ع??ن غ??ير ول??د )  ( 30ف??أخ??ذ ال??ثان??ي امل??راة وم??ات ع??ن غ??ير ول??د )  ( 31ث??م أخ??ذه??ا
ال??ثال??ث وك??ذل??ك الس??بعة ول??م يخ??لفوا نس ?الً وم??ات??وا )  ( 32وف??ي آخ??ر ال??كل م??ات??ت امل??رأة
)  ( 33ف?في ال?قيام?ة مل?ن م?نهم ت?كون امل?رأة الن الس?بعة اتخ?ذوه?ا ام?راة )  ( 34ف?قال ل?هم
ي??سوع ان اب??ناء ه??ذا ال??ده??ر ي??زوج??ون وي??تزوج??ون )  ( 35أم??ا ال??ذي??ن اس??تحقوا ال??فوز
ب?ذل?ك ال?ده?ر وب?ال?قيام?ة م?ن ب?ني االم?وات ف?ال ي?زوج?ون وال ي?تزوج?ون )  ( 36وال ي?مكن ان
يموتوا بعد النهم مساوون للمالئكة وهم أبناء اهلل لكونهم أبناء القيامة .
شرح بشارة متى 30 - 23 : 22
قيامة األموات
عدد  : 23في ذلك اليوم جاء اليه اصدوقيون الذين يقولون ليس قيامة  ،فسألوه
عدد  : 24قائلني  “ :يا معلم  ،قال موسى  :ان مات احد وليس له اوالد  ،يتزوج اخوه بامرأته ويقيم نسالً الخيه .
ذك5ر ي5وس5يفوس ان ال5يهود ب5عد رج5وع5هم م5ن الس5بي ان5قسموا ال5ى س5بعة ه5رط5قات وق5د ت5كلمنا ع5ن ذل5ك ف5ي ت5فسير امل5عمودي5ة
ف55ليراج55ع  .ف55منهم ال55صدوق55يون ال55ذي55ن ي55نتمون ال55ى ص55ادوق م55علمهم  .وه55ؤالء ه55يجوا االض55طهاد ع55لى ب55شارة االن55جيل وع55لى
ي55عقوب اخ55ي ال55رب وم55ا زال55وا ي55شون ب55ه ح55تى ق55تل ك55ما ص55اروا س55ببا ً ل55لروم55ان55يني ل55يفحصوا ع55ن ان55سال داود وي55قتلون55هم وك55ان
ال 55صدوق 55يون م 55تمسكني بخ 55مسة اس 55فار م 55وس 55ى ول 55م ي 55كون 55وا ي 55قبلون االن 55بياء وال ي 55عتقدون ب 55ال 55روح ال 55قدس وك 55ان 55وا ي 55كفرون
ب5ال5قيام5ة وب5امل5الئ5كة وب5سائ5ر ال5غير امل5نظورات  .ام5ا ال5فري5سيون ف5كان5وا ي5عتقدون ب5ال5قيام5ة ول5كنهم ي5قول5ون ان ف5ي ال5قيام5ة اك5ل
وش55رب وزواج  .وك55ان ال55صدوق55يون ي55عيرون ال55فري55سيني ع55لى ذل55ك والج55له س55أل55وا امل55سيح ع55ن خ55بر امل55رأة ذات الس55بعة رج55ال
التي ماتت بال بنني .
عدد  : 25فكان عندنا سبعة اخوة  ،وتزوج االول ومات  .وإذ لم يكن له نسل ترك امراته الخيه .
عدد  : 26وكذلك الثاني والثالث الى السبعة .
عدد  : 27وآخر الكل ماتت املراة ايضا ً .
عدد  : 28ففي القيامة ملن من السبعة تكون زوجة ؟ فإنها كانت للجميع ! “
ف5قد اخ5ترع5وا ه5ذا ال5سؤال ظ5ان5ني ان5هم ي5وق5عوا امل5سيح ف5ي ال5حيرة ب5شان ق5يام5ة امل5وت5ى واالم5ر واض5ح ان ال5سؤال اخ5تراع الن
ال55يهود ك55ان55وا يه55رب55ون م55ن ال55سكنة م55ع امل55رأة ال55تي ي55موت رج55ال55ها ك55ما ن55رى ف55ي خ55بر ت55ام55ار ف55ان55هم مل55ا ه55رب55وا م55نها ال55تزم55ت ان
تسرق الزرع من يهوذا  .بل وراعوث املوابية تزوجت مع الغريب من الجنس وعليه فالسؤال اختراع .
عدد  : 29فاجاب يسوع وقال لهم  “ :تضلون إذ ال تعرفون الكتب وال قوة اهلل
عدد  : 30النهم في القيامة ال يزوجون وال يتزوجون  ،ولكن يكونون كمالئكة اهلل في السماء .

ذك5ر ي5وس5يفوس ان ال5يهود ب5عد رج5وع5هم م5ن الس5بي ان5قسموا ال5ى س5بعة ه5رط5قات وق5د ت5كلمنا ع5ن
ذل55ك ف55ي ت55فسير امل55عمودي55ة ف55ي ش55رح55بشارة م55تى ف55ليراج55ع  .ف55منهم ال55صدوق55يون ال55ذي55ن ي55نتمون ال55ى

ص 55ادوق م 55علمهم  .وه 55ؤالء ه 55يجوا االض 55طهاد ع 55لى ب 55شارة االن 55جيل وع 55لى ي 55عقوب أخ 55ي ال 55رب وم 55ا
زال55وا ي55شون ب55ه ح55تى ُق55تل ك55ما ص55اروا س55ببا ً ل55لروم55ان55يني ل55يفحصوا ع55ن ان55سال داود وي55قتلوه55م وك55ان
ال 55صدوق 55يون م 55تمسكني بخ 55مسة أس 55فار م 55وس 55ى ول 55م ي 55كون 55وا ي 55قبلون االن 55بياء وال ي 55عتقدون ب 55ال 55روح
ال 55قدس وك 55ان 55وا ي 55كفرون ب 55ال 55قيام 55ة وب 55امل 55الئ 55كة وب 55سائ 55ر ال 55غير امل 55نظورات  .أم 55ا ال 55فري 55سيون ف 55كان 55وا
ي55عتقدون ب55ال55قيام55ة ول55كنهم ي55قول55ون ان ف55ي ال55قيام55ة أك55ل وش55رب وزواج  .وك55ان ال55صدوق55يون ي55عيرون
الفريسيني على ذلك والجله سألوا املسيح عن خبر املرأة ذات السبعة رجال التي ماتت بال بنني .
في حقيقة القيامة
)  ( 37ف?أم?ا ان امل?وت?ى ي?قوم?ون ف?قد ب?ينه م?وس?ى ع?ند ال?عليقة اذ ق?ال ان ال?رب ه?و ال?ه
اب?ره?يم وال?ه اسحق وال?ه ي?عقوب )  ( 38وه?و ل?يس ال?ه أم?وات وان?ما ه?و ال?ه أح?ياء الن
الج??ميع ي??حيون ل??ه )  ( 39ف??أج??اب ق??وم م??ن ال??كتبة وق??ال??وا ي??ا م??علم ح??سنا ً ق??لت ) ( 40
ولم يتجاسروا بعد ان يسألوه شيئا ً .
شرح بشارة متى 33 - 31 : 22
عدد  : 31واما من جهة قيامة االموات  ،أفما قرأتم ما قيل لكم من قبل اهلل القائل :
عدد  : 32انا إله ابرهيم وإله اسحق وإله يعقوب ؟ ليس اهلل إله أموات بل إله أحياء “ .
ل5م ي5قل ال5ه اب5راه5يم ال5خ ب5ل ان5ي ال5همهم اآلن ك5ما ك5نت ال5ههم وه5م ع5لى االرض  .وف5ي ه5ذا اش5ارة ال5ى ق5يام5ة امل5وت5ى واق5تصر
ع5لى اي5راد ال5بره5ان م5ن ك5تب م5وس5ى الن ال5صدوق5ني ل5م ي5كون5وا ي5عتبروا اال ك5تب م5وس5ى وه5ي الخ5مسة أس5فار واال الورد م5ن
العه55د ال55قدي55م ب55راه55ني م55نها م55ا ف55ي ه55ذه االم55اك55ن اي )  25 :19و 26وم55ز  10 :16و 11واش  19 :26وح55ز  37ودا ( 12:2
وزاد ل5وق5ا ع5لى م5ا ق5ال5ه م5تى م5ا ي5واف5ق ذل5ك وه5و ق5ول5ه ) ل5يس ه5و ال5ه أم5وات ب5ل ال5ه أح5ياء الن الج5ميع ع5نده أح5ياء ل5و 38 : 20
أي ال ال 55ه أول 55ئك ال 55ذي 55ن ق 55د م 55ات 55وا وفس 55دت اج 55سام 55هم وم 55ا ع 55ادوا ي 55قوم 55ون ول 55كن ال 55ه ال 55ذي 55ن وان م 55ات 55وا ل 55كنهم أح 55ياء مل 55و ع 55دد
ال5قيام5ة ك5آدم ال5ذي أك5ل م5ن ال5ثمرة وحس5ب م5يتا ً ل5لقضاء امل5قضي ع5ليه وان ك5ان ح5يا ً  .ول5و ل5م ت5كن ق5يام5ة امل5وت5ى ف5ال5ذي5ن ق5د
م55ات55وا وفس55دوا مل55ا ك55ان55وا س55يقوم55ون وق55د ص55رح به55ذا ال55قول ع55لى ان ال55ذي55ن م55ات55وا م55نذ أل55وف م55ن ال55سنوات س55يقوم55ون الن55ه دع55ا
ن5فسه ال5ههم  .ف5أب5طل رأي ال5فري5سيني ب5قول5ه ان ف5ي ال5قيام5ة ال ي5زوج5ون ال5خ وأب5طل رأي ال5صدوق5يني ب5قول5ه ان5ا ه5و ال5ه اب5ره5يم
الخ .
عدد  : 33فلما سمع الجموع بهتوا من تعليمه .
وليس الجمع هنا الصدوقيون ولكن الجمع الساذج .

سؤال يسوع للفريسيني عن نسبة املسيح الى داود
)  ( 41ث??م ق??ال ل??هم ك??يف ي??قول??ون ان امل??سيح ه??و اب??ن داود )  ( 42وق??د ق??ال داود ن??فسه
ف ??ي س ??فر امل ??زام ??ير ق ??ال ال ??رب ل ??رب ??ي اج ??لس ع ??ن ي ??ميني )  ( 43ح ??تى اج ??عل أع ??داءك
موطئا ً لقدميك )  ( 44فداود يدعوه ربا ً فكيف يكون هو ابنه .
راجع شرح بشارة متى 46 - 41 : 22
املسيح وداود
عدد  : 41وفيما كان الفريسيون مجتمعني سألهم يسوع
عدد  : 42قائالً  “ :ماذا تظنون في املسيح ؟ ابن من هو ؟ قالوا له  “ :ابن داود “ .
عدد  : 43قال لهم  “ :فكيف يدعوه داود بالروح ربا ً ؟ قائالً :
أراد بقوله هذا ان ينبه ويرفع عقول الفريسيني ليعتقدوا به انه اله نظير اهلل اآلب والنه مزمع ان يتألم اتاهم بشهادة داود
النبي الشاهد عنه انه اله  .ولم يجيبوه على ذلك بالحق النه له وان كان ابن داود بالجسد أما هم فكانوا يعتبرونه كانسان
ساذج .
عدد  : 44قال الرب لربي  :اجلس عن يميني حتى أضع أعدداءك موطئا ً لقدميك .
بني انه ابن اآلب
الرب اي اآلب وهو االقنوم االول  .ربي أي املسيح وهو االقنوم الثاني املتجسد  .وليس بالعجائب فقط ّ
لكن بالتخويف أيضا ً .
عدد  : 45فان كان داود يدعوه ربا ً  ،فكيف يكون ابنه ؟ “ .
لم يقل ان ابن داود واحد ورب داود آخر كما يقول الخلقيدونيون لكن لالبن املتجسد عينه قال رب داود وابنه  .فربه النه
اله وابنه من حيث انه صار انسانا ً .
عدد  : 46فلم يستطع أحد ان يجيبه بكلمة  .ومن ذلك اليوم لم يجسر أحد ان يسأله بتّة .
فلم يستطيعوا ان يجيبوه بكلمة الن االسمني الرب وربي مكتوبان باالسم االعظم يعني يه يه وقد كتبهما موسى النبي
في الناموس بأحرف مخصوصة وكانوا يلفظونها باكرام ويكتبونهما في طرف الورقة  .ادوني اي ربي  .ومتى صادفوا
هذين االسمني بالكتب يبدلونها بادوني الوهيم  .قال قوم ان سوماخوس بدل هذا االسم وكتب عوضه الرب لربي  .كما
بدل كلمة بتول بصبية وعوض يقتل املسيح قال ليقتل .

تحذير املسيح تالميذه من الكتبة

)  ( 45ث??م ق??ال ل??تالم??يذه وج??ميع ال??شعب ي??سمعون )  ( 46اح??ذروا م??ن ال??كتبة ال??ذي??ن
ي??روم??ون ان ي??مشوا ب??الح??لل وي??حبون ال??تحيات ف??ي االس??واق وص??دور امل??جال??س ف??ي
امل??جام??ع وأول امل??تكآت ف??ي ال??عشاء )  ( 47ال??ذي??ن ي??أك??لون ب??يوت االرام??ل ب??علة ت??طوي??ل
صلواتهم فهؤالء ستنالهم دينونة أعظم .
شرح بشارة متى  5 : 23و  6و14
عدد  : 5وكل اعمالهم يعملونها لكي تنظرهم الناس  :فيعرضون عصائبهم ويعظمون أهدابه ثيابهم ،
يصنعون كل اعمالهم  .اي الدينية ليمدحهم الناس بالتقوى غير مكترثني برضى اهلل الذي هو املقصد الوحيد من كل
امور الدين ) ص  ) . ( 5 :6فيعرضون عصائبهم ( قال اهلل لشعبه بفم موسى في شان الناموس ) فيكون عالمة على
يدك وعصاية بني عينيك ) خر  ( 16 : 13وقال في كلماته ) اربطها عالمة على يدك ولتكن عصائب بني عينيك تث 6:8
و 18 :11وام  1: 3و 3و  ( 21 :6فاتخذ اليهود هذا املجاز حقيقة واخذوا يكتبون وصايا اهلل العشرة على رق وقال
آخرون على قطع ذهب ويعلقونها في أعناقهم وقال آخرون انهم يعلقونها في اكتافهم  .واما الفريسيون فكانوا يلبسونها
دائما ً في كل مكان حتى في االسواق ويعرضونها اكثر من غيرهم للتظاهر بزيادة التقوى والغيرة في الناموس وما كانوا
يسجدون على جبينهم اكراما ً لتلك املتابة  ) .ويعظمون أهدابهم ( أمر اهلل اليهود ان يحملوا على هدب الزيل عصابة
اسمانجونية ) عدد  41 – 37 : 15وتث  ( 12 : 22وقال البعض انهم كانوا يخيطون اطراف الثياب بخيوط حريرية وعلى
صدورهم من فوق ليتذكروا وصايا اهلل عندما ينظرون اليها كالخيط الذي يعقد على االصبع لتذكر الحاجة  .اما
الفريسيون فكبروا اهداب ثيابهم أكثر من غيرهم داللة على زيادة اجتهادهم في حفظ دقائق الشريعة ولم يلمهم املسيح
على تعليق العصابة لكن النهم كانوا يعرضونها ويطولونها الكتساب املجد الباطل .
عدد  : 6ويحبون املتكأ االول في الوالئم  ،واملجالس االولى في املجامع ،
ان رغبة االتكاء في االول وان كانت صغيرة لكنها مملوءة من املجد الباطل فان كان من يحب
اول املتكات الخ يالم فكم أحرى باملالمة من يعمل ذلك .
عدد  : 14ويل لكم ايها الكتبة والفريسيون املراؤون النكم تاكلون بيوت االرامل  .ولعلة تطيلون صلواتكم  .لذلك تأخذون
دينونة اعظم .
الخطيئة الثانية التي وبخ املسيح الكتبة والفريسيني عليها هي الطمع فانه حملهم على خطيئتني ظلم الناس واتخاذ
الدين وسيلة الى حشد االموال واقتصر املسيح على أكلهم بيوت االرامل الن ظلمهم اياهن افظع من ظلم غيرهن النهن
موضوع شفقة اهلل واالنسان  .وال جدال ان من يصنع الشرور يستحق العذاب فكم باالحرى من يتخذ التقوى وطولة
الصالة سببا ً الى سلب اموال الناس وسترا ً لالثم 9" .

اإلصحاح الواحد والعشرون
في فلسي االرملة
)  ( 1والحظ فرأى االغنياء يلقون تقادمهم في الخزانة )  ( 2ورأى أيضا ً أرملة
مسكينة قد القت هناك فلسني )  ( 3فقال في الحقيقة أقول لكم ان هذه االرملة
الفقيرة قد ألقت أكثر من الجميع )  ( 4الن جميع هؤالء ألقوا في تقادم اهلل مما
فضل عندهم وأما هذه فمن عوزها ألقت كل املعيشة التي كانت لها .
افهم بالخزانة الصندوق الذي كان املتصدقون يلقون فيه صدقاتهم كل على قدر طاقته .
وبالفلسني دانقني أو ذهبيني ومن هنا تعلم ان العطية ال تقوم بكثرتها أو بقلتها  .بل باالرادة
الصالحة التي تجريها  .والنية هي مبدأ العمل كما يبني من الفعلة الذين اتوا الساعة الحادية
عشرة فاستحقوا األجرة عينها التي تناولها من اتوا من بدء النهار .
وسبب ذلك انهم استحقوا بنيتهم بقدر ما استحق هؤالء بعملهم واهلل ينظر الى النية .
انباء يسوع بخراب أورشليم

)  ( 5واذ ك?ان ب?عض ي?قول?ون ع?ن ال?هيكل ان?ه م?زي?ن ب?ال?حجارة ال?حسنة وت?حف ال?نذور
ق ??ال )  ( 6ه ??ذا ال ??ذي ت ??نظرون س ??تأت ??ي أي ??ام ال ي ??ترك ف ??يها م ??نه حج ??ر ع ??لى حج ??ر اال
ي??نقص )  ( 7ف??سأل??وه ق??ائ??لني ي??ا م??علم م??تى ي??كون ه??ذا وم??ا ال??عالم??ة ال??تي ت??كون اذا
أوش?ك ان ي?قع ه?ذا )  ( 8ف?قال اح?ذروا ان ت?ضلوا ألن ك?ثيري?ن س?يأت?ون ب?اس?مي ق?ائ?لني
ان ??ي أن ??ا ه ??و وال ??زم ??ان ق ??د اق ??ترب ف ??ال ت ??تبعوه ??م ) ( 9ف ??اذا س ??معتم بح ??روب وف ??نت ف ??ال
ٍ
?ينئذ ق?ال
ت?فزع?وا ف?ان?ه الب? ّد ان ي?كون ه?ذا أوالً ول?كن ال ي?كون امل?نتهى ف?ي االث?ر )  ( 10ح
ل?هم س?تقوم أم?ة ع?لى أم?ة وم?ملكة ع?لى م?ملكة )  (11وت?كون م?ن امل?اء م?خاوف وع?الم?ات
عظيمة .
ما رواه متى من هذا الخطاب مستوفى أكثر مما رواه سائر البشيرين فانظر الشرح
االصحاح 24
املسيح ينب Ÿبخراب الهيكل – عالمات نهاية الزمان  -الضيقة العظيمة – مج Ÿاملسيح ثانية – تعلموا من
شجرة التني – ذلك اليوم ال يعرفه أحد – مثل العبد األمني
املسيح ينب Ÿبخراب الهيكل
عدد  : 1ثم خرج يسوع ومضى من الهيكل  ،فتقدم تالميذه لكي يروه أبنية الهيكل .
الن 55ه ق 55ال ه 55وذا ب 55يتكم ي 55ترك ل 55كم خ 55راب 5ا ً ف 55ان 55زع 55ج ال 55تالم 55يذ وت 55حيروا الن 55هم ل 55م ي 55تصوروا ك 55يف يخ 55رب م 55ثل ذل 55ك ال 55بناء امل 55تني
ال5عجيب  .الج5ل ذل5ك ت5قدم5وا ل5يروه اي5اه ال ألن5ه ل5م ي5كن ق5د رآه ق5بالً ب5ل ليس5تدروا رح5مته وش5فقته ع5لى ال5هيكل وامل5دي5نة ك5ي ال
يسمح بخرابها كما أنبأهم .
عدد  : 2فقال لهم يسوع  “ :أما تنظرون جميع هذه ؟ الحق اقول لكم  :إنه ال يترك ههنا حجر على حجر إال ينقض ! “ .
ت55مت ه55ذه ال55نبوة أوالً ع55لى ي55د أل55يسادري55ان55وس ال55قيصر ال55ذي أخ55ذ ح55جار اس55واره55ا وط55رح55ها ف55ي ب55حيرة س55دوم وق55طع ح55جاراً
أخ5ر وع5مر اس5واره5ا وس5ماه5ا ب5اس5مه ال5بوف5ول5يس  .ث5م ب5عد ذل5ك ه5دم5ها ي5ول5يان5وس ال5كاف5ر وخ5رب5ها  .ام5ا ه5ذا ف5لكي ي5كذب ق5ول
امل 55سيح ” ان 55ه ال ي 55ترك حج 55ر ع 55لى حج 55ر اال ي 55نقض ” أذن ل 55ليهود ان ي 55بنوه 55ا وي 55عمروا ال 55هيكل ال 55ذي خ 55رب 55ه ادري 55ان 55وس ام 55ا
ال55يهود ف55بعد ان ه55دم55وا م55ا ب55قي م55ن ال55هيكل ل55كي ي55ثبتوا ب55نيان55ه ك55ان55وا ك55لما ح55فروا ش55يئا ً ن55هارا ً ام55تأل ل55يالً م55ن دون ي55د ان55سان
وما كفوا عن البناء حتى قدحت نار من اساسه واحرقت منهم كثيرا ً .
عالمات نهاية الزمان
ع5دد  : 3وف5يما ه5و ج5ال5س ع5لى ج5بل ال5زي5تون  ،ت5قدم ال5يه ال5تالم5يذ ع5لى ان5فراد ق5ائ5لني  “ :ق5ل ل5نا م5تى ي5كون ه5ذا؟ وم5ا ه5ي
عالمة مجيئك وانقضاء الدهر ؟”
ظ5ن ال5تالم5يذ ان خ5راب امل5دي5نة وال5هيكل وم5نتهى ال5عال5م ك5ل ذل5ك ي5تم ف5ي وق5ت واح5د ل5ذل5ك س5أل5وه  .وق5د ت5كلم امل5سيح م5ن ه5نا أو
ه5ناك ) م5ت  ( 23 : 24ع5ن خ5راب اورش5ليم ال5ذي ت5م ع5لى ي5د اس5بيسيان5وس وت5يطس اب5نه  .ول5م ي5كشف ل5هم ي5وم م5جيئه ال ألن5ه
ل 55م ي 55كن ي 55علم ب 55ل ألن ع 55لمنا ب 55ذل 55ك ي 55ؤذي 55نا وال ي 55فيدن 55ا اذ ي 55ورث 55نا ال 55تهاون واه 55مال ال 55فضائ 55ل ن 55ظرا ً ل 55طول ال 55زم 55ن  .الج 55ل ذل 55ك
اقتضت حكمته تعالى اذ يحجب عنا يوم املوت ويوم انقضاء العالم .

عدد  : 4فاجاب يسوع  “ :وقال لهم انظروا ! ال يضلكم احد .
ح55ذره55م ي55سوع ق55بل ان ي55جيب س55ؤال55هم م55ن ان يخ55دع55وا ف55أن55بأه55م ب55ام55ور تظه55ر ل55لناس ان55ها م55ن ع55الم55ات م55جيئه وه55ي ليس55ت
كذلك .
عدد  : 5فإن كثيرين سيأتون باسمي قائلني  :أنا هو املسيح ! ويضلون كثيرين .
ان5بأه5م ب5قيام ك5ثيري5ن يخ5دع5ون ال5شعب ب5دع5وى ان5هم م5سحاء  .وق5ال ي5وس5يفوس امل5ؤرخ ال5يهودي ان م5زوري5ن وسح5رة ج5ذب5وا
ال55يهم ك55ثيري55ن ال55ى ال55بري55ة ي55عدون55هم ب55املعج55زات ف55منهم م55ن ج ّ 5ن وم55نهم م55ن ع55اق55بهم ف55يلكس ال55وال55ي وك55ان م55ن امل55زوري55ن ذل55ك
امل5صري ال5ذي ذك5ر ف5ي س5فر االع5مال )  . ( 38 : 31وق5ال اي5ضا ً ان5ه ام5تألت ال5بالد م5سحاء ك5ذب5ة وان5ه ك5ل ي5وم ي5مسك ان5اس
منهم ويقتلون .
ع5دد  : 6وس5وف ت5سمعون بح5روب واخ5بار ح5روب  .ان5ظروا ! ال ت5رت5اع5وا  .الن5ه ال بّ 5د ان ت5كون ه5ذه ك5لها  ،ول5كن ل5يس امل5نتهى
بعد .
ي55شير ه55نا ال55ى الح55روب وال55فنت ال55تي ص55ارت ف55ي ام55اك55ن م55ختلفة والن55ه ق55ال ل55ليهود ان55كم ال ت55رون55ي ح55تى ت55قول55وا م55بارك اآلت55ي
باسم الرب فظن الرسل ان العالم ينتهي بخراب املدينة ولذلك أزال املسيح عنهم هذا الظن بقوله ال يكون املنتهى اذ ذاك .
عدد  : 7ألنه تقوم امة على امة ومملكة على مملكة  ،وتكون مجاعات واوبئة وزالزل في اماكن .
عدد  : 8ولكن هذه كلها مبتدأ األوجاع .
) ام 55ة ع 55لى ام 55ة ( ت 55م ذل 55ك ب 55ان ه 55اج خ 55صام وق 55تل ش 55دي 55د ب 55ني ال 55يهود وال 55سام 55ري 55ني وب 55ني ال 55يهود وم 55ن س 55كن م 55عهم امل 55دن م 55ن
ال5يون5ان5يني ف5قتلوا ي5ون5ان5يوا ق5يصري5ة عش5ري5ن أل5فا ً م5ن ال5يهود  .وم5ن االوب5ئة وب5اء ت5فشى ف5ي روم5ية س5نة  65م م5ات ب5ه ث5الث5ون
أل55فا ً  .وم55ن امل55جاع55ات امل55جاع55ة ال55تي ت55نبأ ع55نها اغ55اب55وس ) اع  ( 28 :11وح55دث55ت س55نة  49م  .وم55ن ال55زالزل زل55زل55ة ح55دث55ت ف55ي
كريت سنة  46م وزلزلة في رومية حدثت سنة  51وغير ذلك .
ٍ
حينئذ يسلمونكم الى ضيق ويقتلونكم  ،وتكونون مبغضني من كل االمم ألجل اسمي .
عدد : 9
ت5نبأ امل5سيح ع5ن االض5طهادات وال5ضيق ال5ذي ي5كاب5ده ال5رس5ل وق5ال الج5ل اس5مي أي الع5تراف5كم ب5ي ونس5بتكم ال5ي ول5سيرك5م
سيرتي ال ألنهم يرون فيكم عيبا ً ولوما ً في سيرتكم .
ٍ
وحينئذ يعثر كثيرون ويسلمون بعضهم بعضا ً ويبغضون بعضهم بعضا ً .
عدد : 10
اي ان اليهود يشك بعضهم ببعض ويبغض احدهم اآلخر.
عدد  : 11ويقوم أنبياء كذبة كثيرون ويضلون كثيرين .
عدد  : 12ولكثرة االثم تبرد محبة الكثيرين .
م5ما ي5دل ع5لى ت5مام ه5ذه ال5نبوة ب5االن5بياء ال5كذب5ة م5ا ي5ات5ي ) اع  30 : 2ورو  17 : 16و 2ك5و  13 : 11وغ5ل  7 : 1وك5و 17 : 2
وات55ي  6و  2ت55ي  2ك  ( 118وغ55ير ذل55ك  .ف55عبر ع55ن ه55ؤالء االن55بياء ال55كذب55ة ف55ي اآلي55ات امل55ذك55ورةب55رس55ل ك55ذب55ة واض55داد امل55سيح
وارواح مضلة .

عدد  : 13ولكن الذي يصبر الى املنتهى فهذا يخلص
ه5نا يش5دد ع5زائ5مهم ل5ئال ي5ضعف اي5مان5هم بس5بب ال5ضيق وي5عده5م ب5ان5هم اذا اح5تملوا ال5ضيق ب5صبر يخ5لصون  .وزاد ل5وق5ا م5ا
يوافق هذا املعنى وهو قول املسيح ” ولكن شعرة من رؤسكم ال تهلك ” .
عدد  : 14ويكرز ببشارة امللكوت هذه في كل املسكونة شهادة لجميع االمم  .ثم يأتي املنتهى .
ش55هادة ل55كل االم55م اي ت55وب55يخا ً وت55عنيفا ً م55ن ال55شعوب ال55ذي55ن آم55نوا ب55ال55كرازة ل55ليهود ال55ذي55ن م55ا آم55نوا  .واع55لن امل55سيح ان يبش55ر
في كل املسكونة باالنجيل في مدة أربعني سنة بعد الصلب ثم يتم خراب أورشليم الذي عبر عنه باملنتهى .
الضيقة العظيمة
عدد  : 15فمتى نظرتم “ رجسة الخراب “ التي قال عنها دانيال النبي قائمة في املكان املقدس – ليفهم القارئ -
الن ال5يهود مل5ا ص5رخ5وا ف5ي ال5فصح ال5ذي ف5يه ت5أل5م امل5سيح ان ل5يس ل5نا م5لك س5وى ق5يصر ف5ادخ5ل ب5يالط5وس ق5ائ5الً ل5هم ان ك5ان
ق5ول5كم ص5دق5ا ً ف5اسج5دوا له5ذه ال5صورة ك5سائ5ر االم5م ال5ذي5ن ت5حت ح5كم ق5يصر وم5ن أج5ل ه5ذه ال5صورة ال5تي ي5سميها رج5اس5ة
الخ5راب اب5تدأ االض5طراب وال5سجن ب5ينهم وم5ا ب5طل ح5تى ال5ى الح5ري5ق والخ5راب االخ5ير  .وذه5ب ال5بعض ال5ى ان ال5ذي أدخ5ل
ال5ى ال5هيكل ه5و ص5ورة نس5ر وغ5يره5م ب5ل رأس خ5نزي5ر  .ام5ا ال5قدي5س اف5رام ف5يقول ان ب5يرق5ا ً م5صورا ً ف5ي ط5ير النس5ر ق5د ع5لق
ب5رم5ح وأدخ5ل ال5ى ال5هيكل  .وق5ال آخ5رون ان ال5ذي أدخ5ل ال5ى ال5هيكل ان5ما ك5ان ص5نما ً ول5ذل5ك ي5سميه رج5اس5ة الخ5راب  .وق5ول5ه
م 55تى رأي 55تم ي 55شير ال 55ى ان ك 55ثيري 55ن م 55ن امل 55سيحيني ي 55بقون أح 55ياء ال 55ى ذل 55ك ال 55زم 55ان ال 55ذي ف 55يه ي 55كون خ 55راب أورش 55ليم  .وق 55ول 55ه
) ليفهم القارئ( اي ان خراب اورشليم قد قرب .
ٍ
فحينئذ ليهرب الذين في اليهودية الى الجبال ،
عدد : 16
أي حني يحدث ما ذكر يعلم املسيحيون ان املنتهى قريب وانه اتى الوقت الذي يجب فيه ان يبادر الى الهرب .
عدد  : 17والذي على السطح فال ينزل ليأخذ من بيته شيئا ً ،
أي ان ال5ضيق ه5كذا ي5كون ش5دي5دا ً ح5تى يه5رب5وا ع5ري5ان5ني  .ث5م ان ن5جاة ح5ياة االن5سان أه5م م5ن ان5قاذ أم5تعته ه5ذا ع5الوة ع5لى
ان 55ها ت 55ثقلهم ف 55تعيقهم ع 55ن اله 55رب ام 55ا ال 55قس اي 55سيذوروس ففس 55ر ذل 55ك روح 55يا ً أع 55ني ان ال 55ذي 55ن ف 55ي ال 55يهودي 55ة أي خ 55ائ 55فوا اهلل
وص5عوده5م ال5ى ال5جبال ه5و ال5تجاؤه5م ال5ى ال5على ام5ا ال5ذي5ن ه5و ع5لى الس5طح أي ان ال5ذي اح5قر ال5عامل5يات وداس5ها ف5ال ي5تنزل
اليها .
عدد  : 18والذي في الحقل فال يرجع الى ورائه ليأخذ ثيابه .
أي ان الذي خلع االنسان العتيق ال يعد الى لبسه
عدد  : 19وويل للحبالى واملرضعات في تلك االيام !
) ال5حبال5ى ( الن5هن ال يس5تطعن اله5رب الن5هن م5ثقالت ب5ال5حبل وك5ذل5ك امل5رض5عات الن5هن م5ثقالن ب5ال5رض5ع  .ام5ا روح5ان5يا ً ف5يراد
ب5ال5حبال5ى االن5فس ال5حبال5ى ب5عقول5هن االع5مال ال5فاض5لة وم5ا ات5ممن ذل5ك ب5ال5عمل وي5راد ب5امل5رض5عات امل5علمني ال5ذي5ن ه5م خ5لو م5ن
االعمال الفاضلة فالتعليم ال يخلصهم من العذاب .
عدد  : 20وصلوا لكي ال يكون هربكم في شتاء أو في سبت ،

) ف5ي ش5تاء ( الن5ه ي5صعب ال5سفر ف5ي ذل5ك ال5فصل ل5توح5ل ال5طرق وق5صر ال5نهار ولش5دة ال5برد وغ5زارة امل5طر ف5ي ال5جبال  .وال
ف55ي س55بت الن55ه ي55صعب ال55سفر ف55ي ذل55ك ال55يوم ام55ا ل55توب55يخ ال55ضمير الن55هم حس55بوا ال55سفر ف55يه مح55رم5ا ً وب55موج55ب الش55ري55عة وام55ا
الن55هم ال ي55قدرون ان يه55رب55وا ب55ام55تعتهم م55ن أب55واب امل55دن ف55يه وام55ا الن الش55رط ان ال55يهود ي55منعوه55م ع55ن ال55سفر ف55يه  .وروح55ان55ياً
ص5لوا ل5ئال تخ5رج5وا م5ن ه5ذا ال5عال5م خ5لوا ً م5ن االع5مال ال5صال5حة م5ثل االش5جار ع5دي5مة االث5مار ف5ي الش5تاء  .وال ف5ي س5بت اي
ال تكونوا بطالني من عمل الفضيلة كعطلة اليهود في السبت  .فيعلمنا ان نكون على الدوام عاملني اعماالً صالحة .
ٍ
حينئذ ضيق عظيم لم يكن مثله منذ ابتداء العالم الى اآلن ولن يكون .
عدد  : 21النه يكون
اوض 55ح ال 55قدي 55س ل 55وق 55ا ذل 55ك ال 55ضيق اك 55ثر م 55ما اوض 55حه م 55تى ) ل 55و  24 : 21و . ( 25ق 55ال ي 55وس 55يفوس ان 55ه ق 55تل م 55ن ال 55يهود ع 55ند
اف55تتاح امل55دي55نة  1000000..واس55ر م55نهم  97000وع55ذب ك55ثيرون ث55م ق55تلوا  .وق55تل ف55ي ض55واح55يها  250000ف55بلغ ك55ل ال55قتلى
 1447000وق 55ال ان ال 55روم 55ان 55يني ص 55لبوا م 55من اس 55روا م 55ن ال 55يهود م 55دة ال 55حصار خ 55لقا ً ك 55ثيرا ً ح 55تى ل 55م ي 55بق م 55كان ل 55نصب
ال5صلبان ول5م يج5دوا ص5لبان5ا ً ك5اف5ية ل5صلب ك5ل اول5ئك االس5رى  .وق5ال ان ك5ثيرا م5ن ال5يهود ك5ان5وا ي5بلعون ح5بوب ال5ذه5ب ال5ذي
ع 55نده 55م ويه 55رب 55ون ال 55ى ال 55روم 55ان 55يني وك 55ان 55وا يس 55تخرج 55ون ذل 55ك ال 55ذه 55ب ح 55ني ق 55ضاء ح 55اج 55تهم ف 55ي ال 55بري 55ة  .ام 55ا ال 55روم 55ان 55يون
والس5ري5ان5يون ف5لما ش5عروا ب5ذل5ك ف5كان5وا ي5شقون ب5طون5هم ويس5تخرج5ون ال5ذه5ب م5ن ام5عائ5هم وأه5لكوا م5نهم رب5وات له5ذا الس5بت
 .وق5ال ان5ه م5ات ك5ثيرون ف5ي امل5دي5نة م5ن ش5دة ال5جوع ف5اش5تد ب5هم ال5جوع ح5تى أك5لوا االح5ذي5ة وان ب5عض ال5نساء ق5تلت اوالده5ا
واك55لتهم  .وق55ال ل55و ق55اب55لنا م55صائ55ب ج55ميع ال55ناس م55نذ الخ55ليقة ب55ما ق55اس55اه ال55يهود ل55وج55دن55اه اع55ظم م55ن ج55ميعها  .وزاد ه55ول
ال55حصار ب55ان ب55دائ55ته ك55ان55ت ف55ي ع55يد ال55فصح وك55ان حٍ 5
5ينئذ ع55لى ق55ول ال55بعض ث55الث55ة آالف ال55ف ف55ي ت55لك امل55دي55نة ون55قول ان م55ا
اص55اب55هم ل55هو اق55ل م55ما يس55تحقون الن ال ف55ي ال55زم55ان امل55اض55ي وال ف55ي املس55تقبل ت55جاس55ر أح55د ج55سارة ه55ائ55لة م55ثلما ت55جاس55ر
اليهود على صلب املسيح .
عدد  : 22ولو لم تقصر تلك االيام لم يخلص جسد  .ولكن الجل املختارين تقصر تلك االيام .
) ت5قصر( اي ت5جعل اق5صر م5ما اع5تادوه م5ن م5حاص5رة امل5دن الن ال5حصار اب5تدأ م5ن خ5مسة عش5ر ن5يسان ال5لى ال5يوم ال5تاس5ع
م 55ن شه 55ر آب  .وال ي 55قصد ب 55امل 55ختاري 55ن ه 55نا ال 55رس 55ل الن 55هم ك 55ان 55وا ق 55د خ 55رج 55وا م 55ن ال 55يهودي 55ة ل 55كنه ي 55قصد امل 55ؤم 55نني ف 55من ب 55دء
االصحاح الى هنا تكلم عن خراب أورشليم اما من هنا فيتكلم عن اآلخرة وعن املسيح الكذاب .
ٍ
حينئذ ان قال لكم احد  :هو ذا املسيح هنا ! او  :هناك فال تصدقوا .
عدد : 23
اي ان ق5رب م5جيئي ال5ثان5ي ال5عالم5ة االول5ى ه5ي ه5ذه ف5ان5هم ي5قول5ون ج5اء امل5سيح وه5ا ف5ي امل5كان ال5فالن5ي ه5و وآخ5رون ب5ل ف5ي
م55دي55نة ك55ذا  .ول55كنني اوص55يكم ان ال ت55صدق55وا او ت55تبعوه55م ف55تضلوا  .ان ل55فظة حٍ 5
5ينئذ ت55قال ب55نوع55ني ام55ا ت55اب55عة ال55زم55ان ال55ذي
ٍ
حينئذ تظهر عالمة االبن
قبلها او الزمان الذي حدث فيه االمر كما في هذا املوضع كقوله
عدد  : 24ألنه سيقوم مسحاء كذبة وانبياء كذبة ويعطون آيات عظيمة وعجائب  ،حتى يضلوا لو امكن املختارين أيضا ً .
عدد  : 25ها أنا قد سبقت وأخبرتكم

ه 55ذه ع 55الم 55ة ث 55ان 55ية وي 55شير ال 55ى انطيخ 55ريس 55طوس أي امل 55سيح ال 55كذاب وه 55ذا ه 55و ش 55يطان فسيتخ 55ذ ان 55سان 5ا ً ي 55هودي 5ا ً س 55اح 55راً
م5ختبرا ً ك5ل ح5يل ال5شيطان ف5يدخ5ل ف5يه وي5ضل ال5ناس وي5كون ل5ه آل5ة وب5واس5طته ي5عمل ش5رورا ً ع5ظيمة ك5ما دخ5ل ف5ي ال5بدء ف5ي
ال5حية واغ5وى آدم  .وق5ال آخ5رون ان امل5سيح ال5كذاب س5وف ي5ول5د م5ن رج5ل روم5ان5ي وام5رأة روم5ان5ية وي5صير آل5ة الب5ليس ال5لعني
وان55ه سيظه55ر ق55بل م55جييء امل55سيح ب55زم55ن ق55ليل ف55ي اواخ55ر س55لطة ال55روم55ان55يني ك55قول ال55ذه55بي ال55فم فيطه55ر ال55برص وي55فتح اع55ني
ال 55عميان وي 55عمل ع 55جائ 55ب آخ 55ر ال ح 55قيقة ل 55كن خ 55ياالً وخ 55داع 5ا ً وض 55الل 55ة ك 55ما ك 55ان ي 55فعل س 55يمون ال 55ساح 55ر ) اع ( 11 – 9 : 8
وي5نيس وي5مبري5س )  2ت5ي  ( 8 : 3وف5ي ذل5ك ال5زم5ان ي5قتل شه5داء ك5ثيرون ل5جهاده5م ض5د ت5عال5يم ال5شيطان  .وي5ضل ك5ثيري5ن
م55ن ال55يهود وال55حنفاء ف55الن55هم يخ55دع55ون ب55عجائ55ب سح55ره  .ام55ا امل55سيحيون ال55حقيقيون ف55ال ي55تبعون55ه الن ال55سيد امل55سيح ورس55له
االط55هار والس55يما ب55ول55س ال55رس55ول ف55قد س55بقوا وح55ذروه55م م55نه  .ق55ال ال55قدي55س ي55وح55نا ف55ي رؤي55اه ان55ه ي55دوم  42شه55را ً اي ث55الث
س 55نني ون 55صف ) رؤ  5 : 13و  2 : 11و  ( 6 : 12ك 55ما ت 55نبأ ع 55نه دان 55يال ب 55قول 55ه ” ويس 55لمون ل 55يدي 55ه ال 55ى زم 55ان وازم 55نة ون 55صف
زم55ان ) دا  ( 25: 7وق55ال آخ55رون ان55ه ي55دوم س55نتني ون55صف  .وآخ55رون ان55ه ي55دوم ال55ى زم55ن غ55ير م55علوم الن55ه ال ي55ري55د ان ي55نتهي
زم55ان55ه ل55كن ال55رب ي55بيده ف55ي م55جيئه ال55ثان55ي ب55روح ف55مه ك55قول ب55ول55س )  2ت55س  . ( 8 : 2وق55د ان55بأ امل55سيح ع55ن ال55واح55د ب55صيغة
الج55مع ك55قول ال55رس55ول ان ب55عضهم ش55كوا ) م55ت  ( 17 : 28وال55حال ان ت55وم55ا وح55ده ه55و ال55ذي ش55ك ) ي55و  ( 25 : 2وامل55ختارون
هم املؤمنون االذين في ذلك الزمان .
عدد  : 26فان قالوا لكم  :ها هو في البرية فال تخرجوا  .ها هو في املخادع ! فال تصدقوا .
عدد  : 27ألنه كما ان البرق يخرج من املشارق ويظهر الى املغارب  ،هكذا يكون أيضا ً مجيء ابن االنسان .
ه5ذه ال5عالم5ة ال5ثال5ثة  .ل5يس ك5ل ب5رق يخ5رج م5ن املش5رق ال5ى امل5غرب الن ف5ي ك5ل م5كان ت5برق ال5بروق ال5ى ان5حاء م5ختلفة ل5كنه
اراد ان ي55عرف55نا س55رع55ة ح55ضوره وان55ه م55ن املش55رق س55وف يظه55ر وي55تراءى ل55لكل  .ث55م ال ي55ظن ال55قاري ان م55جيئه ال55ثان55ي ي55كون
ك55االول الن االول ظه55ر ف55ي م55كان ص55غير وام55ا ال55ثان55ي ف55يكون ب55غتي ) زك  ( 14 : 9وف55ي ك55ل امل55سكون55ة ك55ال55برق ال55ذي ي55ضي
في كل ناحية تحت السماء .
عدد  : 28ألنه حيثما تكون الجثة  ،فهناك تجتمع النسور .
ه5ذه ال5عالم5ة ال5راب5عة  .ف5يسمي ن5فسه ج5ثة وامل5الئ5كة امل5حيطني ب5ه وال5قري5بني ال5يه ن5سورا ً ك5ذل5ك ال5نسور ه5م الشه5داء وال5قديس5ني
 .وك 55ما ان ال 55جثة ال 55تي ع 55لى وج 55ه الصخ 55رة ت 55أت 55يها ال 55نسور م 55ن ك 55ل ج 55ان 55ب ل 55تقتات م 55نها  ،ك 55ذل 55ك ع 55ندم 55ا يظه 55ر امل 55سيح ع 55لى
االرض فج5ميع ال5قديس5ني ي5قوم5ون ق5دام5ه وي5لتفون ح5ول5ه  .وتش5بيه االب5رار وال5صال5حني ب5ال5نسور الن5هم اخ5تاروا ن5صيبا ً م5جيداً
ف5ي ال5سماوي5ات  .ث5م ان ال5قري5ب م5ن ه5ذا امل5سيح ي5جب ان ي5كون ع5ال5يا ً وم5ترف5عا ً ك5النس5ر ال5ذي يح5لق ف5ي ال5علو وان ال ي5كون
مش5تبكا ً ف5ي ال5دن5اي5ا االرض5ية ل5كنه ع5لى ال5دوام يه5تم ب5ما ف5وق ن5اظ5را ً ال5ى ش5مس ال5برارة  .وق5ال ال5قدي5س س5اوي5رس ان ل5فظة
ح 55يث ال 55جثة م 55ثل م 55عتاد وان ف 55ي مجي Ÿامل 55سيح ال 55ثان 55ي س 55يرت 55فع ج 55ميع ال 55ذي 55ن ع 55اش 55وا ع 55يشة ص 55ال 55حة ك 55مثل ال 55نسور ال 55ى
الفردوس املكان الذي فيه صارت سقطة آدم وتجاوز الوصية .
مج Ÿاملسيح ثانية
ع 55دد  : 29ول 55لوق 55ت ب 55عد ض 55يق ت 55لك االي 55ام ت 55ظلم ال 55شمس  ،وال 55قمر ال ي 55عطي ض 55وءه وال 55نجوم ت 55سقط م 55ن ال 55سماء  ،وق 55وات
السموات تتزعزع .

اي ع 55لى اث 55ر ال 55ضيق ال 55ذي س 55وف ي 55صير ف 55ي اي 55ام امل 55سيح ال 55كذاب  .وزاد ل 55وق 55ا ع 55الم 55ة خ 55ام 55سة وه 55ي ” م 55ن ع 55جيج البح 55ر
وج55ياش55ان55ه ”  .وال55عالم55ة ال55سادس55ة ه55ي ان ال55شمس وال55قمر ي55ظلمان ف55ي م55جيئه ال55ثان55ي لس55ببني االول ان55هما س55يخجالن م55ن
ظ5هوره ك5ما يخج5ل ن5ور الس5راج م5ن ض5وء ال5شمس  .وال5ثان5ي الن5نا ل5م ن5حتج ب5عد ال5يهما ألن ي5فصلوا ل5نا اي5ام5ا ً وس5نني وص5يفاً
وش55تاء الن55ه حٍ 5
5ينئذ ال ي55كون ل55يل ) رؤ  . ( 5 : 22ث55م ان ال55كواك55ب س55تتساق55ط الن55ه ل55يس ل55يل ب55عد ل55تضيء ع55لينا وان ق55يل م55اذا
ي55صير ف55ي ال55كواك55ب واي55ن ت55بقى ال55شمس وال55قمر ف55ليراج55ع ت55فسيرن55ا ل55لعدد  35م55ن ه55ذا االص55حاح  .وال55عالم55ة ال55ساب55عة ه55ي
تزعزع قوات السماء املراد بهم املالئكة النهم سينظرون تغييرا ً في الخليقة .
5ينئذ تظه5ر ع5الم5ة اب5ن االن5سان ف5ي ال5سماء  .وح ٍ
ع5دد  : 30وح ٍ
5ينئذ ت5نوح ج5ميع ق5بائ5ل االرض  ،وي5بصرون اب5ن االن5سان آت5ياً
على سحاب السماء بقوة ومجد كثير .
ع 55الم 55ة اب 55ن البش 55ر ه 55ي ال 55صليب وان 55ه سيظه 55ر م 55ضيئا ً ب 55ل أش 55د ض 55ياء م 55ن ال 55شمس وه 55ذا م 55علوم م 55ن ان ال 55شمس وال 55قمر
س5يظلمان وه5و ي5ضيء  .ول5سائ5ل مل5اذا يظه5ر ص5ليبه ؟ ف5ال5جواب ان5ه ل5زي5ادة ش5رف ال5صليب واع5تباره ام5ام اهلل يخ5زي ال5يهود
ال5ذي5ن ص5لبوه  .ث5م ان ال5صليب س5وف ي5أت5ي م5ع امل5سيح ال5ى ب5يت ال5كم وال5دي5ن وه5و ال5عالم5ة ال5ثام5نة  .وال5عالم5ة ال5تاس5عة ه5ي
ن5واح ج5ميع ق5بائ5ل االرض ف5ان ال5يهود س5ينوح5وا الن5هم ص5لبوا ال5ذي ك5ان ي5جب ان يسج5دوا ل5ه وك5ذل5ك ال5حنفاء س5ينوح5وا الن5هم
م55ا آم55نوا ب55ه وال55عالم55ة ال55عاش55رة ه55ي روي55ة امل55سيح آت55يا ً ع55لى س55حاب ال55سماء  .ف55كأن55ه ي55قول ال ت55ظنوا ان55ي آت55ي ع55لى ال55صليب
لكن على سحاب السماء كما صعدت .
ع 55دد  : 31ف 55يرس 55ل م 55الئ 55كته ب 55بوق ع 55ظيم ال 55صوت  ،فيج 55معون م 55ختاري 55ه م 55ن ال 55ري 55اح االرب 55ع  ،م 55ن أق 55صاء ال 55سموات ال 55ى
أقصائها .
ان امل55سيح سيج55مع م55ختاري55ه ب55واس55طة امل55الئ55كة وذل55ك اك55رام5ا ً ل55هم فتخ55طفهم ال55سحب ال55خفيفة وت55صعده55م ال55ى ال55سماء ك55قول
ب55ول55س ال55رس55ول ن55حن االح55ياء ال55باق55ني ن55ختطف ج55ميعا ً م55عهم ف55ي ال55سحب ل55نالق55ي ال55رب ) ات55س  ( 4 : 16وي55رس55ل م55الئ55كته
ب5بوق ل5تعلم الخ5ليقة ان ال5رب ظه5ر ك5ما ك5ان ص5وت ال5بوق ي5دوي ع5ندم5ا ظه5ر ع5لى ج5بل س5ينا  .ول5سائ5ل م5ن اي5ن ت5عرف امل5الئ5كة
ح55تى ت55ميز ال55صال55حني م55ن ال55طال55حني ؟ ف55ال55جواب م55ن اس55وداد ه55يئة ال55طال55حني وض55ياء ه55يئة ال55صال55حني ف55ال55فرق ع55ظيم ب55ني
الفريقني .
تعلموا من شجرة التني
عدد  : 32فمن شجرة التني تعلموا املثل  .متى صار غصنها رخصا ً وأخرجت اوراقها  ،تعلمون ان الصيف قريب .
عدد  : 33هكذا انتم ايضا ً  ،متى رأيتم هذا كله فاعلموا انه قريب على االبواب .
الن ال55تالم55يذ ك55ان55وا ي55ري55دون م55عرف55ة ي55وم م55جيئه وآخ55ر ال55زم55ان م55ع ان55تهاء ال55عال55م ف55أت55اه55م ب55مثل ال55تينة ل55يبني ان امل55نتهى ل55يس
ب55عيد  .وامل55عنى ك55ما ان55كم اذا رأي55تم أغ55صان ال55تينة ق55د الن55ت وأخ55رج55ت اوراق 5ا ً ت55علمون ان ال55صيف ق55د دن55ا ك55ذل55ك م55تى رأي55تم
ال 55عالم 55ات ال 55تي أخ 55برت 55كم ع 55نها ق 55د اب 55تدأت ف 55اع 55لموا ان ي 55وم م 55جيئي ق 55ري 55ب وك 55ما ان 55ه يس 55تحيل ان ال ت 55لني االغ 55صان وت 55نبت
االوراق كذلك يوم مجيئي يستحيل ان ال يكون .
عدد  : 34الحق أقول لكم  :انه ال يمضي هذا الجبل حتى يكون هذا كله .

أراد ب5ال5جبل امل5ؤم5نني  .ف5كأن5ه ي5قول ان ال5جوع ال ي5قدر ع5ليهم والح5رب وامل5وت ال ي5فنيهم وامل5سحاء ال5كذب5ة ال ت5غوي5هم واالن5بياء
ال55كذب55ة ال تخ55دع55هم وان55هم اليه55لكون وال ي55زول55ون ح55تى ي55كمل ال55كل وأن55بأن55ا ه55نا ان ع55ند م55جيئه ال55ثان55ي س55وف ي55وج55د م55ؤم55نون
كثيرون ويحتملون اضطهادات وضيقات كثيرة .
عدد  : 35السماء واالرض تزوالن ولكن كالمي ال يزول .
ذلك اليوم ال يعرفه أحد
عدد  : 36وأما ذلك اليوم وتلك الساعة فال يعلم بها أحد  ،وال مالئكة السموات  ،اال ابي وحده .
ان املسيح له املجد لم يكشف لنا البعث والنشور وال يوم موت كل واحد منّا لنكون مستيقظني في الفضيلة
عدد  : 37وكما كانت أيام نوح كذلك يكون مجيء ابن االنسان .
ع5دد  : 38الن5ه ك5ما ك5ان5وا ف5ي األي5ام ال5تي ق5بل ال5طوف5ان ي5أك5لون ويش5رب5ون وي5تزوج5ون وي5زوج5ون  ،ال5ى ال5يوم ال5ذي دخ5ل ف5يه
نوح الفلك ،
عدد  : 39ولم يعلموا حتى جاء الطوفان وأخذ الجميع  ،كذلك يكون ايضا ً مجيء ابن االنسان .
ي5تساءل ال5بعض ف5ي ان5ه ك5يف ق5ال س5اب5قا ً ان ق5بل م5جيئه ت5كون اه5وال وش5دائ5د وه5نا ي5قول ي5درك5هم م5جيئه وه5م ف5ي ن5عيم وف5رح
ي55أك55لون ويش55رب55ون ال55خ ؟ ف55نجيب ان ال55لذة ت55كون ل55لطال55حني ال55ذي55ن ق55د ف55قدوا ال55شعور االدب55ي ك55قول ال55رس55ول ان ف55يما ي55قول55ون
ام5نا ً وس5الم5ة ي5درك5هم املخ5لص وك5ما ك5ان ف5ي اي5ام ال5طوف5ان ف5ان ال5صال5حني ك5ان5وا ف5ي ض5يق وام5ا ال5طال5حني ف5لم ي5شعروا ب5ه .
وهكذا في منتهى العالم يكون الصالحون في الشدائد واالحزان والطالحون في امللذات الجسدية بلذات االثم .
ٍ
حينئذ يكون اثنان في الحقل  ،يؤخذ الواحد ويترك اآلخر .
عدد : 40
اي اثنان يشتغالن في احدى االراضي  .وذكر لوقا عوض الحقل سريرا ً ويراد باصحاب السرير االغنياء .
عدد  : 41اثنتان تطحنان على الرحى  ،تؤخذ الواحدة وتترك األخرى .
ال55حقل وال55رح55ى ت55ذك55رن55ا ب55ما ف55ي ع55امل55نا م55ن امل55شقات ح55يث ن55عيش ف55يه ب55تعب ك55ثير  .والس55ري55ر ي55ذك55رن55ا ب55حال55ة االغ55نياء ال55ذي55ن
ي5عيشون ف5ي ح5ال5ة ال5بذخ واالس5راف وت5تشوق ال5ى معيش5تهم ال5فقراء وال5بائس5ني ول5كن ال ن5نسى ان5ه ي5وج5د م5ن ال5فري5قني وارث5ني
ل55لملكوت وي55وج55د اغ55نياء وف55قراء وارث55ني ل55جهنم  .ث55م ن55قول ان م55جيء امل55سيح ي55كون ل55يالً وذل55ك واض55ح م55ن ق55ول ل55وق55ا ” ف55ي ت55لك
ال5ليلة ي5كون اث5نان ع5لى ف5راش واح5د ) ل5و  . ( 34 : 17ث5م ن5قول ان ك5نا ف5ي ح5قل او ف5ي س5ري5ر او ف5ي رح5ى او ف5ي اي ع5مل
كان في يوم مجيء ربنا فيؤخذ كل من كان صالحا ً الى امللكوت واالشرار يمكثون في االرض .
عدد  : 42اسهروا اذا ً النكم ال تعلمون في اية ساعة يأتي ربكم .
ليس املقصود هنا السهر عن النوم الطبيعي لكن من النوم األدبي كالتهاون والتراخي والكسل في االمور الدينية .
عدد  : 43واعلموا هذا  :انه لو عرف رب البيت في اي هزيع يأتي السارق لسهر ولم يدع بيته ينقب .
ك5ما ان رب ال5بيت ل5و ع5لم ف5ي اي5ة س5اع5ة ي5أت5ي ال5سارق لينه5ب ب5يته مل5ا ت5رك5ه ه5كذا ن5حن ف5لو س5بقنا ع5لمنا ي5وم م5وت5نا ل5تهاون5نا
بالفضيلة الى ساعة موتنا لذلك جعلنا ان ال نعلم يوم موتنا ويوم مجيء الرب .

عدد  : 44لذلك كونوا انتم ايضا ً مستعددين  ،النه في ساعة ال تظنون يأتي ابن االنسان .
أوضح هنا املسيح انه الرب وانه ياتي للدينونة ومراده ان يحث املتهاونني على ان يجتهدوا بعمل الفضائل .
مثل العبد األمني
عدد  : 45فمن هو العبد االمني الحكيم الذي اقامه سيده على خدمه ليعطيهم الطعام في حينه ؟
يس55 5تفهم امل55 5سيح ع55 5من ه55 5و ام55 5ني وح55 5كيم اق55 5يم رئ55 5يسا ً او ن55 5اظ55 5را ً ع55 5لى خ55 5دم55 5ة ال55 5عبيد رف55 5قائ55 5ه الن ال55 5عبيد االم55 5ناء ق55 5ليلون .
واس5تفهام5ه ه5نا ك5اس5تفهام أب5يه ع5ن آدم ب5قول5ه ” ي5ا آدم اي5ن ان5ت ” وع5ن ه5اب5يل ب5قول5ه ل5قائ5ني ” اي5ن ه5اب5يل أخ5وك ” وم5راده ان
ي5عرف5هما ذن5بهما وان الش5ر ال5ذي ف5عاله ل5م ي5خف ع5نه وك5ذل5ك س5أل االب5ن ع5ن ل5عازر ” اي5ن وض5عتموه ” ول5بطرس ” ات5حبني ”
ال الن 55ه ل 55م ي 55كن ي 55علم ل 55كن ل 55ينبه امل 55سؤل 55ني  .ام 55ا ال 55عبيد االم 55ناء ف 55هم االن 55بياء وال 55رس 55ل وامل 55علمني واالس 55اق 55فة وال 55كهنة واالغ 55نياء
وال55فقراء وس55ائ55ر ال55ذي55ن أع55طيت ل55هم أي55ة م55وه55بة ك55ان55ت  .وس55مى ال55عبد االم55ني ع55بدا ً الن55ه خ55ليقته وأم55ينا ً الن55ه ال ي55خون وال ي55طمر
امل55وه55بة ال55تي اخ55ذ  .وس55ماه ح55كيما ً الن55ه ي55عرف ي55دب55ر االم55ور ب55لياق55ة ب55ال خ55يان55ة  .وي55راد ب55أه55ل ال55بيت البش55ر امل55ناط ب55ه خ55دم55تهم
وامل5وك5ل ع5ليهم  .وق5ال ل5وق5ا ل5يقيمه ع5لى خ5دم5ه  12:42أي ل5يتعاط5ى ب5امل5وه5بة ال5تي اع5طيت ل5ه ل5تقدي5م ال5طعام ال5روح5ان5ي ل5لنفس
الجائعة املحتاجة في حينه .
عدد  : 46طوبى لذلك العبد الذي اذا جاء سيده يجده يفعل هكذا !
أي طوبى للعبد الذي يجده يعول ويفيد نفسه وغيره بتلك املوهبة .
عدد  : 47الحق اقول لكم  :انه يقيمه على جميع امواله .
أي يسر به ويلذذه في النعيم االبدي .
عدد  : 48ولكن ان قال ذلك العبد الرديء في قلبه  :سيدي يبطيء في قدومه .
ه5ذا ال5عبد ال5رديء ه5و غ5ير ال5عبد االم5ني ال5حكيم ال5ذي ط5وب5ه ال5سيد  .ف5سماه ردي5ا ً ل5فساد أخ5الق5ه الش5ري5رة وال5ردي5ة واذا ق5يل
ان ع55لة رداءة ه55ذا ال55عبد ه55ي ع55دم م55عرف55ته ذل55ك ال55يوم ف55ليعلم ان ع55لة ف55ساده ل55يس ع55دم م55عرف55ته ذل55ك ال55يوم ل55كن الن ه55و ن55فسه
ك 55ان ش 55ري 55را ً  .وال 55شاه 55د ع 55لى ذل 55ك ان ال 55عبد ال 55حكيم ك 55ان ان 55سان ن 55ظيره ول 55كنه ل 55م ي 55دخ 55ل ع 55ليه ف 55كر ردي  .وق 55ول 55ه ” س 55يدي
يبطيء في قدومه ” أي انه يقول ان يوم الدينونة بعيد .
عدد  : 49فيبتدئ بضرب العبيد رفقاءه ويأكل ويشرب مع السكارى .
رف55قاؤه ه55م ت55الم55يذه او م55وع55ظيه ال55ذي55ن ق55د أق55يم ع55ليهم رئ55يسا ً  .وم55عنى ي55ضرب اي ان55ه ي55نجس ض55مائ55ره55م الس55ليمة ب55اف55عال55ه
النجسة  .ويأكل ويشرب اي انه يبدد أيامه في الشراهة وبالسيرة البذخة .
عدد  : 50يأتي سيد ذلك العبد في يوم ال ينتظره وفي ساعة ال يعرفها ،
هذا الكالم مخيف وعدم معرفة االنسان ساعة موته افضل له لكي يتوب .
عدد  : 51فيقطعه ويجعل نصيبه مع املراءين  ،هناك يكون البكاء وصرير االسنان .

ي55قطعه اي ي55فرزه ويح55رم55ه م55ن ال55تلذذ وال55تنعم ف55ي م55لكوت55ه ث55م ي55فصل وي55نزع م55نه ال55روح ال55قدس ال55ذي ن55ال55ه ف55ي امل55عمودي55ة وف55ي
ال55كهنوت  .ث55م ي55فصله ع55ن م55خال55طة ال55صال55حني  .ب55ل وب55سيف ال55روح ي55نزع م55نه ال55كهنوت ال55تي أخ55ذ ث55م ان م55ثل ال55عبد ال55حكيم
وال 55وزن 55ات ي 55شير ال 55ى وج 55وب امل 55ساع 55ددة الخ 55وت 55نا حس 55ب امل 55مكن  .ام 55ا م 55ثل العش 55ر ع 55ذارى ف 55ينبهنا ال 55ى اس 55تعمال ال 55رف 55ق
والرحمة والصدقة  .وقد وضعه املسيح على الذين يقتنون تدابيرا ً صالحة ولكنهم خالون من الرحمة .

)  ( 12ه ??ذا ك ??له ي ??لقون أي ??دي ??هم ع ??ليكم ويضطه ??دون ??كم ويس ??لمون ??كم ال ??ى امل ??جام ??ع
وال??سجون وت??قادون ال??ى امل??لوك وال??والة الج??ل اس??مي )  ( 13فيؤول ذل??ك ل??كم ش??هادة
)  ( 14ف ??ضعوا ف ??ي ق ??لوب ??كم ان ال ت ??فكروا م ??ن ق ??بل ف ??يما ت ??حتجون ب ??ه )  ( 15ف ??ان ??ي
أع?طيكم ف?ما ّ وح?كمة ال ي?قدر ج?ميع م?ناص?بيكم ع?لى م?قاوم?تها وال م?ناق?ضتها ) ( 16
وس? ??تسلمون م? ??ن ال? ??وال? ??دي? ??ن واالخ? ??وة واالق? ??ارب واالص? ??دق? ??اء وي? ??قتلون م? ??نكم ) ( 17
وت ??كون ??ون م ??بغضني م ??ن ال ??كل م ??ن أج ??ل اس ??مي )  ( 18وال يه ??لك م ??ن رؤوس ??كم ش ??عرة
)  ( 19وبصبركم تقتنون انفسكم .
مر الكالم على مضطهديه املسيحيني وواجباتهم في شرح بشارة متى 14 - 9 : 24
قد ّ
ٍ
?ينئذ ان خ??راب??ها ق??د
)  ( 20واذا رأي??تم أورش??ليم ق??د أح??اط??ت ب??ها ال??جنود ف??اع??لموا ح?
ٍ
?حينئذ ال?ذي?ن ف?ي ال?يهودي?ة فليه?رب?وا ال?ى ال?جبال وال?ذي?ن ف?ي داخ?لها
اق?ترب )  ( 21ف
فليخ?رج?وا وال?ذي?ن ف?ي ال?بالد ف?ال ي?دخ?لوه?ا )  9 22ألن ه?ذه اي?ام ان?تقام ل?كي ي?تم ك?ل م?ا
ك?تب )  ( 23ال?وي?ل ل?لحبال?ى وامل?رض?عات ف?ي ت?لك االي?ام ف?ان?ه س?يكون ض?نك ش?دي?د ف?ي
االرض وسخ?ط ع?لى ه?ذا ال?شعب )  ( 24وي?سقطون بح?د ال?سيف ويس?بون ال?ى ج?ميع
األمم وتدوس األمم أورشليم الى ان تتم أزمنة االمم .
ا
ق 55ال ي 55وس 55يفوس امل 55ؤرخ ان 55ه ق 55تل م 55ن ال 55يهود ع 55ند اف 55تتاح امل 55دي 55نة  1100000وأس 55ر م 55نهم . 79000
وع55 5ذب ك55 5ثيرون ث55 5م ق55 5تلوا  .وق55 5تل ف55 5ي ض55 5واح55 5يها  250000ف55 5بلغ ك55 5ل ال55 5قتلى  1447000وق55 5ال ان
ال 55روم 55ان 55يني ص 55لبوا م 55من أس 55روا م 55ن ال 55يهود م 55دة ال 55حصار خ 55لقا ً ك 55ثيرا ً ح 55تى ل 55م ي 55بقَ م 55كان ل 55نصب
ال5صلبان ول5م يج5دوا ص5لبان5ا ً ك5اف5ية ل5صلب أول5ئك االس5رى  .وق5ال ان ك5ثيرا ً م5ن ال5يهود ك5ان5وا ي5بلعون
ح55بوب ال55ذه55ب ال55ذي ع55نده55م ويه55رب55ون ال55ى ال55روم55ان55ني وك55ان55وا يس55تخرج55ون ذل55ك ال55ذه55ب ح55ني ازال55تهم
ل55لضرورة  .أم55ا ال55روم55ان55يون والس55ري55ان55يون ف55لما ش55عروا ب55ذل55ك ف55كان55وا ي55شقون ب55طون55هم ويس55تخرج55ون
ال5ذه5ب م5ن أم5عائ5هم وأه5لكوا م5نهم رب5وات له5ذا الس5بب  .وق5ال ان5ه م5ات ك5ثيرون ف5ي امل5دي5نة م5ن ش5دة
ال55جوع ف55اش55تد ب55هم ال55جوع ح55تى أك55لوا االح55ذي55ة وان ب55عض ال55نساء ق55تلت أوالده55ا وأك55لتهم  .وق55ال ل55و

ق5اب5لنا م5صائ5ب ج5ميع ال5ناس م5نذ الخ5ليقة ب5ما ق5اس5اه ال5يهود ل5وج5دن5ا أع5ظم م5ن ج5ميعها  .وزاد ه5ول
ال 55حصار ب 55ان ب 55داءت 55ه ك 55ان 55ت ف 55ي ع 55يد ال 55فصح وك 55ان ح ٍ 5
5ينئذ ع 55لى ق 55ول ال 55بعض ث 55الث 55ة آالف ف 55ي ت 55لك
امل 55دي 55نة  .وي 55قول ان م 55ا أص 55اب 55هم ل 55هو اق 55ل م 55ما يس 55تحقون 55ه الن ال ف 55ي ال 55زم 55ان امل 55اض 55ي وال ف 55ي
املستقبل تجاسر أحد جسارة هائلة مثلما تجاسر اليهود على صلب املسيح .
عالمات في السماء عند مجيء يسوع ثم ظهور ابن البشر
) ( 25وت??كون ع??الم??ات ف??ي ال??شمس وال??قمر وال??نجوم وع??لى االرض ك??رب ل??ألم??م ح??يرة
م?ن ع?جيج البح?ر وج?يشان?ه )  ( 26وت?زهق ال?ناس م?ن ال?خوف وان?تظار م?ا ي?ات?ي ع?لى
ٍ
?ينئذ ي??شاه??دون اب??ن البش??ر آت??ياً
امل??سكون??ة ف??ان ق??وات ال??سماوات ت??تزع??زع )  ( 27وح?
ع ??لى س ??حاب ??ة ب ??قوة وج ??الل ع ??ظيمني )  ( 28واذا أخ ??ذ ي ??قع ه ??ذا ف ??ان ??تصبوا وارف ??عوا
رؤوس ??كم ألن ف ??داءك ??م ق ??ري ??ب )  ( 29وق ??ال ل ??هم م ??ثالً ان ??ظروا ال ??ى ال ??تينة وال ??ى س ??ائ ??ر
االش?جار )  ( 30ف?ان?ها اذا أورق?ت ع?لمتم ان ال?صيف ق?د دن?ا )  ( 31ك?ذل?ك ان?تم اذا رأي?تم
ان ه ??ذا وق ??ع ف ??اع ??لموا ان م ??لكوت اهلل ق ??ري ??ب )  ( 32الحق أق ??ول ل ??كم ان ??ه ال ي ??زول ه ??ذا
الجيل حتى يكون الكل )  ( 33السماء واالرض تزوالن وكالمي ال يزول .
انظر شرح بشارة متى 35 : 29 : 24
في لزوم السهر ألن ابن البشر يأتي بغتة
)  ( 34ف?اح?ترس?وا ألن?فسكم ان ال ت?ثقل ق?لوب?كم ف?ي ال?خالع?ة وال?سكر وال?هموم امل?عاش?ية
ف?يقبل ع?ليكم ب?غتة ذل?ك ال?يوم )  ( 35ألن?ه م?ثل ال?فخ يطبق ع?لى ج?ميع امل?قيمني ع?لى
وج?ه االرض ك?لها )  ( 36ف?اسه?روا وص?لوا ف?ي ك?ل ح?ني ل?كي تس?تأه?لوا ان ت?نجوا م?ن
ج??ميع ه??ذه امل??زم??عة ان ت??كون وان ت??قفوا ب??ني ي??دي اب??ن البش??ر )  ( 37وك??ان ف??ي ال??نهار
ي?علم ف?ي ال?هيكل وف?ي ال?ليل يخ?رج وي?بيت ف?ي ال?جبل امل?سمى ج?بل ال?زي?تون ) ( 38
وكان الشعب كلهم يبكرون اليه في الهيكل ليستمعوه .
راجع شرح بشارة متى 51 - 37 : 24
"20

اإلصحاح الثاني والعشرون
في مشاورة رؤساء الكهنة على يسوع وخيانة يهوذا
)  ( 1وق?رب ع?يد ال?فطير امل?سمى ال?فصح )  ( 2وك?ان رؤس?اء ال?كهنة وال?كتبة ي?لتمسون
ك??يف ي??قتلون ي??سوع ل??كنهم ك??ان??وا ي??خاف??ون م??ن ال??شعب )  ( 3ف??دخ??ل ال??شيطان ف??ي
ي??هوذا امل??لقب ب??االسخ??ري??وط??ي وه??و أح??د االث??ني عش??ر )  ( 4ف??مضى وف??اوض رؤس??اء
ال ??كهنة وال ??والة ك ??يف يس ??لمه ال ??يهم )  ( 5ف ??فرح ??وا وع ??اه ??دوه ان ي ??عطوه ف ??ض ًة ) ( 6
فواعدهم وكان يطلب فرص ًة ليسلمه اليهم بمعزل عن الجمع .
شرح بشارة متى  5 : 26و16 - 14
عدد  : 5ولكنهم قالوا  “ :ليس في العيد لئال يكون شغب في الشعب “ .
ت5أم5ل ان5هم ل5م ي5كون5وا ي5خاف5ون م5ن اهلل ب5ل م5ن ال5شعب  .وق5د اع5تمدوا ع5لى ي5هوذا ال5خائ5ن ف5اس5لمه ل5هم  .وج5رت امل5شاورة ف5ي
دار ق5ياف5ا الن5ه ك5ان رئ5يس ك5هنة ت5لك ال5سنة  .وق5د زع5م ق5وم ان ق5ياف5ا ه5ذا ه5و ي5وس5يفوس ف5بعد زم5ان ن5دم وت5اب وآم5ن ب5امل5سيح
ول55كن ي55وس55يفوس ال55ذي ح55ارب ال55روم55ان55يني وك55تب ت55اري55خ امل55قاب55يني وخ55راب أورش55ليم ه55و غ55ير  .وق55د ذك55ر اوس55اب55يوس ال55قيصري
في تواريخ الكنيسة  .بانه دعي يوسيفوس أي يوسف الثاني من الرومانيني الجل حكمته .
خيانة يهوذا
ٍ
حينئذ ذهب احد االثني عشر  ،الذي يدعى يهوذا االسخريوطي الى رؤساء الكهنة
عدد : 14
حٍ 5
5ينئذ أي مل55ا رأى ان س55معان ق55د طه55ر وامل55رأة أف55اض55ت ع55ليه ال55طيب  .م55ضى أح55د االث55ني عش55ر أي اح55د اول55ئك امل55ختاري55ن
االول 55ني ال 55ذي 55ن ك 55ان ل 55هم ال 55دال 55ة ع 55ند س 55يده 55م  .وق 55د دع 55اه ب 55االسخ 55ري 55وط 55ي ب 55اس 55م أسخ 55ري 55وط ق 55ري 55ته ث 55م ت 55مييزا ً ل 55ه ع 55ن ي 55هوذا
الغيور .
عدد  : 15وقال  “ :ماذا تريدون ان تعطوني وأنا أسلمه اليكم ؟ فجعلوا له ثالثني من الفضة .
ان ال5سماء واالرض ال ت5عادالن ث5من ب5يع ال5سيد الن5ه خ5ال5ق  .والخ5ليقة ال ت5باع ب5ال5خال5ق  .ف5تأم5ل ك5يف خ5ان ي5هوذا س5يده ب5عد
ان اح5يا ام5ام5ه ث5الث5ة م5وت5ى  .ول5و ل5م ي5شأ م5ا ق5دروا ان ي5صلبوه  .اال ان5ه أس5لم ذات5ه ل5لصلب الج5ل خ5الص البش5ر ف5ام5ا ال5يهود
وي 55هوذا ف 55ان 55هم ل 55م ي 55سمعوا ف 55ي ه 55الك 55ه الج 55ل خ 55الص البش 55ر ب 55ل ل 55يموت ويه 55لكاس 55مه ل 55ذل 55ك ه 55م م 55لوم 55ون وم 55دي 55نون  .ف 55دخ 55ل
ال5شيطان ف5ي ي5هوذا ال ف5ي رف5قته الن5ه وج5دت ف5يه م5حبة ال5فضة  .ويس5تفاد م5ن ق5ول ل5وق5ا ” ان ي5هوذا ت5كلم م5ع … ق5واد ال5جند
)  ( 22 : 4ان ري5اس5ة ال5يهود ك5ان5ت ق5د ب5طلت وب5ما ان رؤس5اء ال5كهنة ك5ان5وا ي5تخاص5مون دائ5ما ً ال5روم5ان5يون وض5ع م5عهم ف5ي
ال5هيكل ق5واد ال5جند م5نعا ً ل5لشغب وق5ول5ه ث5الث5ني م5ن ال5فضة أي ث5الث5ني دي5نارا ً الن ال5فضة ت5دل أح5يان5ا ً ع5لى ال5ذه5ب واح5يان5ا ً ع5لى
الفضة والدراهم والدنانير .
عدد  : 16ومن ذلك الوقت كان يطلب فرصة ليسلمه .

أي ك 55ان ي 55طلب زم 55ان5 5ا ً خ 55ال 55يا ً م 55ن ال 55ضجة ووق 55تا ً ال ي 55كون م 55ع امل 55سيح ج 55ماع 55ة وش 55عب ي 55علمهم الن ي 55هوذا ك 55ان ي 55خاف م 55ن
الشعب .

)  ( 7وب??لغ ي??وم ال??فطير ال??ذي ك??ان ي??نبغي ان ي??ذب??ح ف??يه ال??فصح )  ( 8ف??أرس??ل ب??طرس
وي?وح?نا ق?ائ?الً ام?ضيا ف?أع?دّا ل?نا ال?فصح ل?نأك?ل )  ( 9ف?قاال ل?ه أي?ن ت?ري?د ان ن?عد ) ( 10
ف?قال ل?هما اذا دخ?لتما امل?دي?نة ي?لقاك?ما رج?ل ح?ام?ل ج?رة م?اء ف?ات?بعاه ال?ى ال?بيت ال?ذي
ي?دخ?له )  ( 11وق?وال ل?رب ال?بيت امل?علم ي?قول ل?ك أي?ن ي?كون امل?نزل ال?ذي آك?ل ف?يه ال?فصح
م??ع ت??الم??يذي )  ( 12ف??هو ي??ري??كما غ??رف??ة ك??بيرة م??فروش??ة ف??أع??دا ه??ناك )  ( 13ف??ان??طقا
فوجدا كما قال لهما وأعدّا هناك .
انظر شرح بشارة متى 19 - 17 : 26
عشاء الفصح مع التالميذ
عدد  : 17وفي اول أيام الفطير تقدم التالميذ الى يسوع قائلني له  “ :اين تريد ان نعد لك الفصح ؟ “ .
ق5ال ال5تالم5يذ ذل5ك ف5ي ي5وم الخ5ميس  .وق5ال ال5ذه5بي ال5فم ان ك5ثيري5ن ك5ان5وا م5عتادي5ن ان ي5عددوا ال5فصح م5ن امل5ساء ويحس5بون5ه
ل55يوم الج55معة الن55ه ع55ند ان55قضاء الخ55ميس ودخ55ول الج55معة ك55ان الخ55روف ي55ذب55ح الج55ل ذل55ك س55مي ي55وم الخ55ميس ي55وم ال55فطير اذ
م55ن امل55ساء وال55غروب س55مي ال55يوم ي55وم5ا ً  .ف55تأم55ل اي55ها ال55قارئ ف55ي ش55هادة ال55قدي55س ال55ذه55بي ال55فم ع55ن اب55تداء ال55يوم م55ن امل55ساء
ك5ما ه5و ال5حساب ع5ندن5ا ن5حن الس5ري5ان ال ك5ما يحس5ب ال5يون5ان5يون واالرم5ن ال5يوم م5ن ال5صباح ف5يجب اذا ً اع5تبار ال5نهار م5ن
امل55ساء ك55ما س55نبني ف55يما ب55عد ع55ند ال55كالم ع55لى ب55قاء س55يدن55ا ف55ي ق55لب االرض ث55الث55ة أي55ام وث55الث ل55يال  .وي55تضح م55ن س55ؤال55هم ”
أين نعد الفصح ” انهم لم يكن لهم بيت لتركهم االهل والبيت .
ع 55دد  : 18ف 55قال  “ :اذه 55بوا ال 55ى امل 55دي 55ن ،ة ال 55ى ف 55الن وق 55ول 55وا ل 55ه  :امل 55علم ي 55قول  :ان وق 55تي ق 55ري 55ب  .ع 55ندك أص 55نع ال 55فصح م 55ع
تالميذي “ .
امل55قصود م55ن امل55دي55نة أورش55ليم وك55ان ال55يهود ي55صعدون ال55ىأورش55ليم م55ن ج55ميع االق55طار الج55ل ال55فصح  .ون55ظرا ً ل55ضيق امل55دي55نة
ط55لب س55يدن55ا ف55ي ه55ذا ال55عيد ب55يتا ً ل55يأك55ل ف55يه ال55فصح  .وق55ال ال55قدي55س ك55يرل55س ان امل55سيح ل55م ي55ذك55ر ل55هم اس55م ال55رج55ل الن ي55هوذا
ك55ان ع55ارف 5ا ً ب55ال55علية ورب55ما ك55ان ي55مضي ف55يأت55ي ب55ال55صال55بني وه55كذا ي55منع ال55حوادث امل55زم55ع وق55وع55ها حٍ 5
5ينئذ ف55ي ال55علية ك55غسيل
ارج55ل ال55تالم55يذ واع55طاء االس55رار امل55قدس55ة وغ55ير ذل55ك  .وك55ان امل55سيح ق55د اوح55ى ال55ى ان55سان ال ي55عرف س55يدن55ا وال رس55له ف55أع55دد
ع5ليه م5خصوص5ة ل5سيدن5ا غ5ير خ5ائ5ف م5ن ال5يهود  .وق5د زع5م ال5بعض ان5ه ي5وس5ف ب5ول5وط5ي وق5ال آخ5رون ان5ه ن5يقودي5موس وآخ5رون
ان5ه ل5عازر وآخ5رون ان5ه س5معان ال5قيروان5ي ال5ذي سخ5روه ليح5مل ص5ليبه مس5تخفني ب5ه ق5ائ5لني م5ثلما ت5لذذت م5عه ب5أك5ل ال5فصح
اش5ترك م5عه ف5ي آالم5ه  .ق5ال ” زم5ان5ي ق5د اق5ترب ” اي زم5ن آالم5ي وبه5ذاأع5لن ان5ه ب5اخ5تياره ت5أل5م  .ث5م ق5ال ” م5ع ت5الم5يذي ”
ل55كي ي55عدد ص55اح55ب ال55علية ش55يئا ً ي55كفى لج55ميعهم  ” .ال55فصح ” أي ف55صح ال55نام55وس ال55ذي ك55ان ي55جب ان ي55وك55ل ب55اع55شاب م55رة
وبخبز فطير وغير ذلك .

عدد  : 19ففعل التالميذ كما أمرهم يسوع واعدوا الفصح .

اع5لم ان ف5ي ع5يد ال5فصح ل5م ي5كن ألح5د م5ن س5لطان ع5لى م5نزل5ه  .الن اآلت5ني م5ن غ5ير أورش5ليم ال5يها
ك55ان ي55قيمون ف55ي أي ب55يت ي55ري55دون55ه او يسه55ل ل55هم ف55يه االق55ام55ة  .وك55ان55ت االس55واق واالم55اك55ن ال55عموم55ية
ت5غص ب5الج5ماه5ير ال5وف5يرة  .وك5ان س5يدن5ا ق5د أل5هم ص5اح5ب ال5علية ب5ان ي5حفظها الك5ل ال5فصح  .وف5يها
رس 55م االس 55رار امل 55قدس 55ة وال 55قى ت 55عال 55يمه واق 55تبل رس 55له ه 55بات ال 55روح  .وق 55د ح 55فظها ال 55رس 55ل ألن 55فسهم
واتخ55 5ذوه55 5ا ك55 5نيسة وظ ّ 5 5لت ع55 5لى ه55 5ذه ال55 5حال ح55 5تى خ55 5راب أورش55 5ليم  .وه55 5نا م55 5سال55 5ة ذات خ55 5طورة
ت5ضارب5ت ف5يها أق5وال امل5علمني والش ّ5راح  .وتح5ري5ره5ا ه5ل أك5ل ال5سيد امل5سيح وال5يهود ال5فصح م5عا ً أو
اك5له ال5سيد ق5بلهم ؟ ف5قد أج5اب ي5وح5نا ال5ذه5بي ال5فم وم5ار أف5رام وان5دراوس ف5ي امل5يمر ال5سادس ف5ي
ح5ساب ال5سنني واالزم5نة واي5بول5يطس وأوس5اب5يوس واف5الب5يان5وس وغ5يره5م ك5ثيرون ان ال5يهود ل5م ي5كون5وا
أك5لوا ال5فصح ع5ند ص5لب ي5سوع  .ودل5يلهم ان ي5وح5نا االن5جيلي ق5د ك5تب ب5ان ال5يهود ل5م ي5دخ5لوا دي5وان
ب55يالط55وس ل55ئال ي55تنجسوا ح55تى ي55أك55لوا ال55فصح  .وأي55ضا ً ان امل55سيح ات55ى ال55ى ب55يت ع55نيا ي55وم الس55بت
وك55ان ذل55ك س55تة اي55ام ق55بل ال55فصح  .ف55اذن ي55كون أك55ل ال55فصح واق55عا ً ي55وم الج55معة ألن م55ن األح55د ال55ى
الج5معة س5تة أي5ام  .وق5ال آخ5رون ان ال5سيد أك5ل ال5فصح ف5ي زم5نه ال5نام5وس5ي أي ف5ي ل5يلة الج5معة .
ودل 55يلهم م 55ا ق 55ال 55ه م 55رق 55س م 55ن ان 55ه أك 55له ف 55ي ي 55وم ال 55فطير ال 55ذي ك 55ان 55وا ي 55ذب 55حون ف 55يه ال 55فصح  .وأك 55ثر
امل55علمني ال55يون55ان والس55ري55ان ان مخ55لصنا ت55ناول ال55فصح ال55نام55وس55ي ف55ي زم55نه ب55خالف ال55يهود ال55ذي55ن
تأخروا عن أكله ليصلبوا املسيح .
)  ( 14ومل ??ا ك ??ان ??ت ال ??ساع ??ة ات ??كأ ه ??و وال ??رس ??ل االث ??نا عش ??ر م ??عه )  ( 15ف ??قال ل ??هم ل ??قد
اش?تهيت ش?هوة أن آك?ل ه?ذا ال?فصح م?عكم ق?بل أن أت?أل?م )  9 16ف?ان?ي أق?ول ل?كم ان?ي
الى ??كله ب ??عد ح ??تى ي ??تم ف ??ي م ??لكوت اهلل )  ( 17ث ??م ت ??ناول ك ??أس? ?ا ً وش ??كر وق ??ال خ ??ذوا
ف?اق?تسموا ب?ينكم )  ( 18ف?ان?ي أق?ول ل?كم ان?ي ال أش?رب م?ن ع?صير ال?كرم?ة ح?تى ي?أت?ي
ملكوت اهلل .
انظر شرح بشارة متى 19 : 26
عدد  : 19ففعل التالميذ كما أمرهم يسوع واعدوا الفصح .

في رسم يسوع سر االفخارستيا

)  ( 19وأخ?ذ خ?بزا ً وش?كر وكس?ر وأع?طاه?م ق?ائ?الً ه?ذا ه?و جس?دي ال?ذي ي?بذل ألج?لكم .
اص??نعوا ه??ذا ل??ذك??ري )  ( 20وك??ذل??ك ال??كأس م??ن ب??عد ال??عشاء ق??ائ ?الً ه??ذه ه??ي ال??كأس
العهد الجديد بدمي الذي يسفك من أجلكم .
شرح بشارة متى 28 - 26 : 26
عشاء الرب
عدد  : 26وفيما هم يأكلون اخذ يسوع خبزا ً  ،وبارك وكسر وأعطى التالميذ وقال  “ :خذوا كلوا  .هذا هو جسدي “ .
عدد  : 27واخذ الكأس وشكر واعطاهم قائالً  “ :اشربوا من هذا كلكم ،
ك5ما ك5ما ان ال5سيد ل5ه املج5د ف5ي النه5ر أب5طل م5عمودي5ة ال5يهود وك5مل م5عمودي5ة ي5وح5نا وف5تح ب5اب5ا ً مل5عمودي5تنا ك5ذل5ك ع5لى امل5ائ5دة
خ5دم ف5صحني ل5ذل5ك ال5نهاي5ة وله5ذا ال5بداي5ة  .أوالً خ5دم ال5نام5وس وغس5ل أل5رج5ل ال5تالم5يذ وب5عدد ذل5ك ات5كأ وأع5طاه5م س5ر جس5ده
ودم 55ه  .ول 55سائ 55ل م 55اذا ك 55ان 55وا ي 55أك 55لون الن ال 55فصح ال 55نام 55وس 55ي ك 55ان ق 55د اك 55ل ك 55ما ي 55ؤخ 55ذ م 55ن ق 55ول م 55رق 55س ” ف 55يما ه 55م م 55تكئون
ي55أك55لون )  ( 18 :14م55ع ان ب55ني اس55رائ55يل أك55لوا ال55فصح وق55وف5ا ً مس55تعجلني ؟ ف55ال55جاب ان55هم ك55ان55وا ق55د ان55تهوا م55ن أك55له وك55ان55وا
ي5اك5لون ع5شا ًء اع5تيادي5ا ً م5تكئني  .وق5د ذك5ر م5تى ان امل5سيح ب5ارك ال5خبز ل5كنه ل5م ي5ذك5ر ب5اي ك5لمات ب5ارك5ه وس5بب ال5برك5ة اب5طال
ال5لعنة االول5ى اذ ق5ال آلدم ان5ك ب5عرق ج5بينك ت5أك5ل خ5بزك ن5عم ق5د ب5ارك5ه ل5يجعل ف5يه ق5وة غ5فران الخ5طاي5ا ل5لذي5ن ي5تناول5ون5ه ب5اي5مان
ح55ي  .وم55عنى ب55ارك55ه ق55دس55ه وع55مله جس55ده  .ث55م ان ال55برك55ة ه55نا ه55ي ال55شكر وه55كذا ف55ي أم55ر ال55كأس  .ول55سائ55ل ك55يف ي55سمي
ال55خبز ج55ده اذ ان جس55ده لح55م وه55و ذو ن55فس ع55اق55لة ؟ ال55جواب ان ق55وة ال55روح ال55قدس ال55ذي ح55ل ف55ي ال55بتول وطه55ره55ا وق55دس55ها
وج55بل م55نها جس55دا ً وق55دس55ه وج55عله جس55د اهلل ال55كلمة ه55و ال55يوم يح55ل ع55لى ال55خبز ال55ذي ي55وض55ع ع55لى امل55ذب55ح وي55قدس55ه وي55جعله
جس5د اهلل  .ك5يف ال وامل5سيح ن5فسه ق5د س5ماه جس5ده ف5من ه5و ال5ذي ال ي5ؤم5ن أن5نا ن5نظر ب5اع5ني الجس5د ال5خبز امل5وض5وع ع5لى
امل5ذب5ح ب5اي5دي ال5كهنة وال5شمام5سة وب5اع5ني ال5روح ن5نظره ق5د ص5ار جس5دا ً ل5كلمة اهلل ال5حي املتجس5د م5ن ال5بتول وه5كذا ي5جب ان
نفهم وهكذا يجب ان نؤمن .
عدد  : 28الن هذا هو دمي للعهد الجديد الذي يسفك من أجل كثيرين ملغفرة الخطايا .
العه5د ال5عتيق ه5و ال5نام5وس ال5ذي اع5طي ف5ي ج5بل س5ينا والعه5د الج5دي5د ه5و االن5جيل  .ام5ا ال5دم ال5عتيق ف5هو دم الخ5روف ال5ذي
ذب55ح ف55ي م55صر وك55ان ي55دع55ى ال55فصح وام55ا ال55دم الج55دي55د ف55هو دم امل55سيح امل55ذب55وح ع55لى ال55صليب  .وب55تسميته اي55اه ج55دي55دا ً م55يزه
ع5ن ال5دم ال5عتيق  .ان الخ5روف ف5ي ال5نام5وس امل5وس5وي ل5م ي5كن مس5توج5با ً ل5لقتل ول5كنه ك5ان ي5قتل ع5وض5ا ً ع5من يس5توج5ب ال5قتل .
له55ذا الس55بب س55مى ي55وح55نا امل55عمدان ال55سيد ح55مل اهلل ح55ام55ل خ55طاي55ا ال55عال55م وق55د ق55يل ع55ن دم55ه ان55ه ي55سفك ع55وض ك55ثيري55ن ف55اذا
ك 55ان جس 55ده ق 55د كس 55ر الج 55لنا ودم 55ه ق 55د س 55فك ع 55وض 55نا ف 55لماذا ي 55لوم 55نا الخ 55لقيدون 55يون الن 55نا ن 55صلي ال 55يه ق 55ائ 55لني ي 55ا م 55ن ص 55لبت
ع55وض55ننا ارح55منا الن ال55ذي55ن ي55صلون ه55كذا ي55كفرون اذ ي55جعلون امل55سيح ك55أن55ه ل55م ي55مت الج55لنا وه55ذا ك55فر واض55ح ورب س55ائ55ل
ي5سأل مل5اذا ل5م ي5عطنا امل5سيح س5ر جس5ده ودم5ه ت5حت ع5وارض ك5ثيرة ال5ثمن  .ال5جواب اوالً ل5سهول5ة وج5ود ه5ات5ني امل5ادت5ني ث5ان5ياً
ل55ئال يحس55ب خ55الص55نا لش55رف امل55واد وق55يمتها ال55ثمينة وب55ما ان ف55رض الس55ر الج55ل خ55الص ب55ني البش55ر ف55لذل55ك أس55لم اس55راره
تحت عوارض قوت بني البشر .

ش 55كر ال 55سيد ب 55عد أخ 55ذه ال 55خبز ل 55يزي 55ل ع 55نه ال 55لعنة ألن 55ه ك 55ان ي 55ؤك 55ل ب 55ال 55لعنة حس 55بما ق 55ال ال 55رب آلدم :
ب5عرق ج5بينك ت5أك5ل خ5بزك ث5م ان5ه ب5ارك5ه ل5يمنحنا ب5ه امل5غفرة ول5يدل5نا ع5لى ان5ه يح ّ5ل ف5يه زم5ن ال5قداس .
وانتبه الى انه له املجد وصف العهد بدمه بانه جديد وانما فعل ذلك ليجعل العهد االول عتيقا ً .
انباء يسوع بتليم يهوذا اياه
)  ( 21وم?ع ذل?ك ف?ها ان ي?د ال?ذي يس?لمني م?عي ع?لى امل?ائ?دة )  9 22واب?ن البش?ر م?اضٍ
ك?ما ه?و مح?دود ول?كن ال?وي?ل ل?ذل?ك ال?رج?ل ال?ذي يس?لمه )  ( 23ف?طفقوا ي?سأل?ون ب?عضهم
من كان منهم مزمعا ً أن يفعل ذلك .
شرح بشارة متى 25 - 21 : 26
عدد  : 21وفيما هم يأكلون قال  “ :الحق أقول لكم  :ان واحدا ً منكم سيسلمني “ .
ك55ان الخ55روف ي55ذب55ح ع55ند غ55روب ال55شمس الن ال55سماء واالرض وال55عناص55ر خ55لقت ق55بيل دخ55ول االح55د أي وق55ت غ55روب ال55شمس
وم55ع خ55لقتهم اب55تدأ ال55ليل وب55عد ان ل55بث ال55ليل اث55ني عش55ر س55اع55ة ق55ال اهلل ل55يكن ن55ور ف55كان ال55نور ف55عبر ع55ن امل55ساء ب55ال55ليل وع55ن
ال55صباح ب55ال55نهار  .ف55في وق55ت غ55روب ال55شمس ال55ذي ف55يه اب55تدأ ه55ذا ال55عال55م  .ف55يه أم55ر اهلل االس55رائ55يليني ان ي55ذب55حوا الخ55روف
ال5ذي ك5ان س5ر ح5مل اهلل  .ف5تبع ف5ي ع5يد ال5فطير ل5ذل5ك ال5فصح الن5هم ب5ال5فطير اك5لوا الخ5روف مس5تعجلني ول5م ي5نتظروا ل5يختمر
ع5جينهم وك5ان ال5يهود بحس5ب ن5ام5وس ال5فصح ي5أخ5ذون خ5روف5ا ً اب5ن س5نة وي5بقون5ه ال5ى ال5راب5ع عش5ر م5ن شه5ر ن5يسان ف5يذب5حون5ه
ف 55ي غ 55روب ال 55شمس وي 55أك 55لون 55ه م 55شوي 5ا ً واح 55قاؤه 55م مش 55دودة واح 55ذي 55تهم ف 55ي ارج 55لهم وع 55صيهم ف 55ي اي 55دي 55هم وك 55ان 55وا ي 55أك 55لون 55ه
ب5اس5تعجال  .س5بعة اي5ام اي ال5ى ال5حادي والعش5ري5ن م5ن الشه5ر ك5ان5وا ي5أك5لون ف5طيرا ً وك5ل م5ن ك5ان ي5اك5ل خ5ميرا ً ك5ان ي5قتل .
ث5م ان امل5سيح ب5عد ان أك5ل م5ع ت5الم5يذه الخ5روف م5ع ال5فطير غس5ل ارج5لهم ك5ما ق5لنا ث5م ن5اول5هم الس5ر وب5دأ ي5قول ” ان واح5داً
م55نكم سيس55لمني ” ال55ى ه55نا ت55كلم ع55ن تس55ليمه م55ن ال55خائ55ن ب55ال55تلميح ام55ا م55ن ه55نا ف55ظاه55را ً  .وب55قول55ه ” اب55تدأ ك55ل واح55د م55نهم
ي5قول ل5علي ان5ا ه5و ي5ا رب ” ج5عل ك5ل ف5رد م5نهم خ5ائ5فا ً ل5ئال ي5كون ه5و امل5قصود وك5ان ذل5ك ال5واح5د م5عروف5ا ً ع5ند ال5سيد اال ان5ه ل5م
يصرح باسمه وذلك النه كان منتظرا ً رجوعه نادما ً .
عدد  : 22فحزنوا جدا ً وابتدأ كل منهم يقول له  “ :هل انا هو يا رب ؟ “.
ك 55ان ال 55تالم 55يذ ي 55صدق 55ون ك 55الم امل 55سيح وي 55علمون ان 55ه ع 55ارف ب 55هم اك 55ثر م 55ن م 55عرف 55تهم ب 55أن 55فسهم وك 55ان 55وا ي 55نظرون ب 55عضهم ال 55ى
بعض ) يو  ( 22 :13النهم ما كانوا يعرفون عمن يتكلم فكل فرد منهم كان يسأل ويستخبر عن نفسه .
عدد  : 23فأجاب  ،وقال  “ :الذي يغمس يده معي في الصحفة هو يسلمني !
ك55شف ال55سيد أم55ر ال55خائ55ن ل55ئال ي55موت55وا م55ن الح55زن وال55خوف ول55عله ) اي ال55خائ55ن ( ي55ندم  .ق55ال ال55ذه55بي ال55فم ان ي55هوذا ب55لغ م55ن
ال5وق5اح5ة ح5تى ان5ه ل5م ي5كن ي5عنيه ام5ر امل5علم واك5رام5ه ف5غمس م5عه  .ول5عل ال5سيد ق5صد ان ي5جتذب5ه ال5ى امل5حبة ف5قال ل5لتالم5يذ ان
واح55دا ً م55نكم خ55ائ55ن اي ل55يس م55ن ال55غير ب55ل م55ن ال55ذي55ن ي55غمسون م55عه ف55ي ال55صحفة  .ق55ال ال55قدي55س ف55يلكسينوس ان55ه ول55و ك55ان
الج55ميع ي55مدون اي55دي55هم م55ع امل55سيح اال ان س55يدن55ا ع55ندم55ا ك55ان ي55مد ي55ده ك55ان ال55تالم55يذ ي55قصرون اي55دي55هم ام55ا ي55هوذا ف55كان ي55مد

ي55ده م55ع ال55سيد ب55وق55اح55ة ومل55ا ل55م ي55فهم ال55تالم55يذ ال55خائ55ن ف55يهم م55ن ق55ول55ه ” ال55ذي ي55مد ي55ده م55عي ف55ي ال55صحفة ” ب55ل خ55بزا ً ون55اول55ه
وف55ي ال55حال ع55رف55وه  .وق55د ق55ال آخ55رون ان55ه ك55ان ام55ام ال55تالم55يذ ص55حفتان  .ف55كان ك55ل س55تة ت55الم55يذ ي55غمسون ف55ي واح55دة وك55ان
ي5هوذا ي5غمس م5ع س5يدن5ا الج5ل ذل5ك ق5ال ان ال5ذي ي5غمس م5عي ال5خ  .وزع5م ال5بعض ان ال5سيد ل5م يظه5ر ش5يئا ً ع5ن ي5هوذا ح5تى
غسل ارجلهم وناولهم االسرار وهذا القول غير صحيح .
ع 55دد  : 24ان اب 55ن االن 55سان م 55اض ك 55ما ه 55و م 55كتوب ع 55نه  ،ول 55كن ال 55وي 55ل ل 55ذل 55ك ال 55ذي ب 55ه يس 55لم اب 55ن االن 55سان  .ك 55ان خ 55يرا ً ل 55ذل 55ك
الرجل لو لم يولد ! “ .
رب م5عترض ي5قول ب5ان5ه اذا ك5ان امل5سيح م5اض5يا ً ل5يموت ك5ما ه5و م5كتوب ع5نه ف5لماذا ي5الم ي5هوذا اذ ك5مل امل5كتوب ؟ ف5نجيب ان5ه
ل55م يس55لم ال55سيد الج55ل ت55كميل امل55كتوب ك55ما ان ال55صال55بني ل55م ي55صلبوه الج55ل ت55كميل ال55نبوة ب55ل ب55نية ش55ري55رة الن ي55هوذا ف55عل م55ا
ف55عله ب55اخ55تياره ل55ذل55ك ك55ان م55سؤالً الن امل55كتوب ع55ن امل55سيح ل55م يس55لب اخ55تياره ) أي ح55ري55ة ارادت55ه ( أي ل55م ي55جبره ع55لى ال55فعل .
ٍ
5قصد ش55ري55ر الن55ه خ55ال55ف ض55ميره وش55ري55عة اهلل ورف55ض ن55صائ55ح امل55سيح ورب55ى ف55ي ف55ؤاده ال55رذائ55ل
ث55ان55يا ً ان55ه ف55عل ك55ل م55ا ف55عله ب5
ك55ال55طمع وال55خيان55ة وال55كنود اي ك55فر ال55نعمة وارت55كب ش55ر االث55ام بتس55ليمه س55يده ال زه55د غ55اي55ة وه55ي ال55حصول ع55لى ث55الث55ني م55ن
ال5فضة ورب5ما ي5عترض ق5ائ5ل ان5ه ل5و ل5م يس5لمه ي5هوذا لس5لمه غ5يره ف5ان ل5م يس5لمه غ5يره فس5دت خ5طة امل5سيح ؟ ف5نقول ح5اش5ا م5ا
ك55ان55ت تفس55د أب55دا ً الن ال55حكيم وال55عارف ب55كل ش55يء ق55ادر ان ي55دي55ر م55ا ي55خصه الن55ه ح55كمته ف55ائ55قة االدراك  .وق55د ج55عل ال55وي55ل
ل5لرج5ل ال5ذي ص5ار آل5ة الت5مام س5ياس5ته وف5ي ال5وق5ت ن5فسه ح5ذر ال5تالم5يذ اال ي5ظنوا ان5ه م5ن ال5ضعف أس5لم  .وب5قول5ه ” ق5د ك5ان
خ55يرا ً ل55ذل55ك ال55رج55ل ل55و ل55م ي55ول55د ” ب55ني ان ي55هوذا بح55ري55ته أس55لمه ول55ذل55ك أع55دد ل55ه ع55ذاب أل55يم  .ول55و ل55م ي55ول55د م55ا ك55ان ي55تعذب ب55ال
ن5هاي5ة  .ورب م5عترض ي5قول مل5اذا خ5لق اهلل ي5هوذا اذا ك5ان خ5يرا ً ل5ه ل5و ل5م ي5ول5د  .ف5نجيب ان اهلل خ5لقه ل5يعمل خ5يرا ً ل5كنه ان5صرف
ال55ى ع55مل الش55ر بح55ري55ته  .وق55د خ55لق اهلل أي55ضا ً ال55شياط55ني وال55ناس واالش55رار ل55يعملوا ال55صال55حات ول55كنهم ان55صرف55وا ال55ى ع55مل
ال5طال5حات ب5ارادت5هم  .ث5م ان خ5لق ي5هوذا م5تعلق ب5ال5خال5ق ت5عال5ى  .ام5ا ال5عمل ص5ال5حا ً وط5ال5حا ً ف5متعلق ب5ال5شيطان واالن5سان .
ول5يت ش5عري ه5ل ن5لوم اهلل الن ب5عض ال5ناس ص5اروا اش5رارا ً  .ان اهلل ب5ريء م5ن امل5الم5ة  .وم5ن ه5و االن5سان ح5تى ي5عترض ع5لى
اهلل  .ه55ل ت55قول ال55جبلة ل55جاب55لها مل55اذا ج55بلتني ه55كذا ث55م ن55قول ان ي55هوذا ان55تخب ل55يكون رس55والً م55ثل ب55طرس وي55وح55نا وال55شيطان
خ55لق ل55يقف ف55ي الخ55دم55ة م55ثل ج55برائ55يل ف55كما ان اهلل اآلب ال ي55الم ب55سقوط ال55شيطان ك55ذل55ك االب55ن ال ي55الم ب55ان55تخاب55ه ي55هوذا ل55ئال
ي5كون ل5ه س5بب ل5لتذم5ر ف5يقول ان امل5سيح م5ا ك5ان ي5حبني م5ثل رف5قائ5ي ول5و غس5ل رج5لي م5ا اس5لمته وال خ5نته  .ع5لى ان ال5سيد
ع 55رف ب 55محبته ل 55لفضة فس 55لطه ع 55لى ص 55ندوق ال 55نفقة ل 55يتصرف ب 55ال 55فضة ك 55ما ي 55شاء وي 55ري 55د  .ول 55م ي 55شاء وي 55ري 55د  .ول 55م ي 55شأ ان
يفضحه بل فضل ان يوبخه فقط فلم يرعو.
عدد  : 25فاجاب يهوذا مسلمه قائالً  “ :لعلي انا هو يا سيدي ؟ “ فقال له  “ :انت قلت “ .
ك 55ان ي 55هوذا واث 55قا ً ب 55صالح ال 55سيد وان امل 55سيح ال ي 55فضحه وك 55ذل 55ك ال 55سيد ل 55م ي 55جب أن 55ت ه 55و ب 55ل ق 55ال ل 55ه أن 55ت ق 55لت  .وب 55ما ان
ال55تالم55يذ م55ا س55معوا الح55دي55ث اض55طر ال55سيد ان ي55ناول55ه خ55بزا ً م55بلوالً ل55يعرف55وه  .وق55د ذك55ر ل55وق55ا ان ال55فصح اي ع55يد ال55فطر ك55ان
ق5ري5با ً مل5ا دخ5ل ال5شيطان ف5ي ي5هوذا  .وق5د ذك5ر ي5وح5نا ان ال5شيطان دخ5ل ي5هوذا ب5عدم5ا ت5ناول ال5خبز  .واالث5نان ص5ادق5ان الن
ال55شيطان ال ي55دخ55ل ف55ي االن55سان ب55غتة ل55كن يس55تعمل ال55تجارب أوالً ث55م ي55دخ55ل ف55يه  .وق55د ص55ادق ي55وح55نا ع55لى ال55كالم ال55ذي ق55ال55ه
لوقا فقال انه في وقت العشاء دخل الشيطان في قلب يهوذا االسخريوطي وبعد الخبز تمكنه .

مجادلة الرسل في أيهم يحسب االكبر
)  ( 24ووق?عت ب?ينهم م?جادل?ة ف?ي اي?هم يحس?ب االك?بر )  ( 25ف?قال ل?هم ان م?لوك األم?م
ي?سودون?هم واملتس?لطني ع?ليهم ي?دع?ون م?حسنني )  ( 26وام?ا أن?تم فلس?تم ك?ذل?ك ول?كن
ل?يكن االك?بر ف?يكم ك?االص?غر وال?ذي ي?تقدم ك?ال?ذي يخ?دم )  ( 27ف?ان?ه م?ن اك?بير امل?تكء أم
الذي يخدم اليس املتكء  .فأنا في وسطكم كالذي يخدم .
انظر شرح بشارة متى 28 - 25 : 20
عدد  : 25فدعاهم يسوع وقال لهم  “ :انتم تعلمون أن رؤساء االمم يسودونهم  ،والعظماء يتسلطون عليهم .
ق5ول5ه دع5اه5م ي5فيد ان5ه دع5اه5م ل5لمصال5حة  .الن االخ5وي5ن ك5ان5ا ي5سأالن5ه وه5ما م5تجنبني ع5ن ال5بقية  .وب5قول5ه رؤس5اء االم5م ال5خ .
نبههم تنبيها ً ان ل ايطلب احدهم التصدر في مقدمة االخرين كما يجري عند االمم .
عدد  : 26فال يكون فيكم  .بل من اراد ان يكون فيكم عظيما ً فليكن لكم خادما ً ،
عدد  : 27ومن اراد ان يكون فيكم اوالً فليكن لكم عبدا ً ،
هنا يعرفهم ان الكبير هو من يخدم الصغير كما فعل واقام نفسه قدوة لهم .
عدد  : 28كما ان ابن االنسان لم يأت ليخدم بل ليخدم  ،وليبذل نفسه فدية عن كثيرين “ .
ك55أن55ه ي55قول ل55هم أن55ا م55لك ال55قوات ال55علوي55ة ق55د ص55رت ان55سان5ا ً وق55بلت ال55حقارة واآلالم وامل55وت ف55دي55ة ل55خالص اع55دائ55ي اف55ال ت55قبلون
انتم ان تضعوا انفسكم ال فدية من اجل الغير بل لتكسبوا الرفعة النفسكم .

)  ( 28وأن?تم ال?ذي?ن ث?بتم م?عي ف?ي ت?جارب?ي )  ( 29ف?أن?ا اع? ّد ل?كم امل?لكوت ك?ما اع?ده ل?ي
اب??ي )  9 30ل??تأك??لوا وتش??رب??وا ع??لى م??ائ??دت??ي ف??ي م??لكوت??ي وتج??لسوا ع??لى ك??راس??ي
تدينون اسباط اسرائيل االثني عشر .
انظر شرح بشارة متى 28 : 19
ع5دد  : 28ف5قال ل5هم ي5سوع  “ :ال5حق اق5ول ل5كم  :ان5كم ان5تم ال5ذي5ن ت5بعتمون5ي  ،ف5ي التج5دي5د  ،م5تى ج5لس اب5ن االن5سان ع5لى
كرسي مجده  ،تجلسون أنتم ايضا ً على اثني عشر كرسيا ً تدينون أسباط اسرائيل االثني عشر .
ول5سائ5ل ي5قول ان ي5هوذا اح5د االث5ني عش5ر ل5م يج5لس ف5كيف ي5كمل ق5ول5ه ” تج5لسون ع5لى اث5ني عش5ر ك5رس5يا ً ” ف5نجيب ان ق5ول5ه
ه5ذا يش5به ق5ول اهلل الرم5يا ” ت5ارةً ات5كلم ع5لى ام5ة وع5لى م5ملكة ب5ال5قطع واله5دم وااله5الك ف5ترج5ع ت5لك االم5ة ال5تي ت5كلمت ع5ليها
ع55ن ش55ره55ا ف55ان55دم ع55ن الش55ر ال55ذي ق55صدت ان اص55نعه ب55ها ) ار 7 : 18و . ” ( 8وق55ول55ه ل55نوح ” ل55تكن خ55شيتكم وره55بتكم ع55لى

ك5ل ح5يوان5ات االرض ) ت5ك  ” ( 2 : 9م5ع ان5ها غ5ير س5ائ5دة  .ف5ان اهلل اذا رأى ال5ناس يخ5طئون ت5وع5دده5م ب5ال5قصاص واله5الك
ح5تى اذا م5ا ت5اب5وا ورج5عوا ال5يه ب5قلوب5هم ن5قض وع5يده وش5ملهم ب5رح5مته ول5طفه ك5ما ف5عل م5ع اه5ل ن5ينوى  .وأم5ا اذا اص5روا ع5لى
غ5يهم وف5ساده5م ك5يهوذا ال5ذي اث5بت ع5ددم اس5تحقاق5ه ل5لميعاد ن5قض وع5دده م5عهم الن وع5دده ي5فيد امل5ؤم5نني ال5عام5لني  .وب5قول5ه
” ان55تم ال55ذي55ن ت55بعتمون55ي ” يس55تثتى م55نه ي55هوذا ال55ذي ل55م ي55تبعه وي55شمل ك55ل م55ن ت55بعه  .ف55ان ق55ال ق55ائ55ل ان ك55ان ي55قصد ال55تعميم
ف5لماذا اق5تصر ع5لى ذك5ر االث5ني عش5ر رس5والً  .ف5نجيب ان5ه ل5م ي5قل ذل5ك م5ن اج5ل الج5لوس ع5ن ال5كراس5ي وال5دي5نون5ة ب5ل م5ن أج5ل
اس55باط اس55رائ55يل وك55ما ان ق55ول55ه ع55ن رج55ال ن55ينوى وع55ن م55لكة ال55تيمن ان55هم س55يقوم55ون ف55ي ال55دي55نون55ة م55ع ه55ذا ال55جيل وي55دي55نون55ه
) م5ت  41 : 12و ( 42ال ي5فيد ان5هم س5يكون5ون دي5ان5ني ك5ذل5ك ق5ول5ه ه5نا ل5يس م5عناه ان5هم سيج5لسسون وي5دي5نون الن5ه ه5و وح5ده
ال5ذي سيج5لس وي5دي5ن وي5تضح ذل5ك م5ن ت5خصيصه اس5باط اس5رائ5يل ف5قط  .ف5ألن ال5رس5ل ك5ان5وا م5ن معش5ر ال5يهود ان5فسهم وق5د
ت5رب5وا م5عهم ف5ي ال5نام5وس ول5كنهم آم5نوا ب5امل5سيح وب5قي ال5يهود ع5لى ض5الل5هم ول5كي ال ي5حتج ه5ؤالء ف5ي ع5ددم إي5مان5هم ب5حجة
ان ال5نام5وس ك5ان ي5منعهم ع5ن ذل5ك ذك5ر ال5رس5ل وال5دي5نون5ة ز وي5ؤخ5ذ م5ن ق5ول5ه ان ال5رس5ل سيج5لسون وم5ن ق5ول5ه ع5ن اه5ل ن5ينوى
وملكة التيمن انهم سيقومون للدينونة انه خص الرسل بكرامة وبمجد أعظم .

م5ن ال5عجب ان ال5رس5ل هج5روا ال5تفكر ب5ما ه5و ك5بير االه5مية ف5ي ذاك ال5زم5ن وأخ5ذوا ي5تخاص5مون ف5ي
ال55رئ55اس55ة  .ام55ا س55يدن55ا ف55ما وب55خهم ب55ل اس55تخدم ش55قاق55هم ل55تقوي55م ع55وج55هم وت55عليمهم ال55تواض55ع م55ثبتاً
تعليمه بمثل نفسه .
نبوة يسوع بسقوط بطرس ونصائحه
)  ( 31وقال الرب سمعان سمعان هو ذا الشيطان سأل ان يغربلكم مثل الحنطة .
وج55ذه ال55سيد ك55الم55ه ال55ى س55معان وق55ل م55ا ت55اوي55له  :ي55ري55د ال55شيطان ان اتخ55لى ع55ن ال55عناي55ة ب55كم ك55ما
5ليت ع5ن اي5وب وق5صده ان ي5قلقكم وي5فزع5كم  .وك5ما ان ال5حنطة ي5لزم5ها ش5دة وت5عب ل5تتغرب5ل ه5كذا
تخ ُ
ي 55ري 55د ال 55شيطان ت 55عذي 55بكم أش 55د ال 55تعذي 55ب  .وم 55ن االك 55يد ان ال 55شيطان ال ي 55قوى ع 55لى االض 55رار ب 55أح 55د
ب 55دون اذن اهلل  .ودل 55يل ذل 55ك م 55ما ح 55دث ألي 55وب  .وك 55ذا ل 55م ي 55قدر ال 55شياط 55ني ع 55لى ال 55دخ 55ول ب 55ال 55خنازي 55ر
ب5دون س5ماح5ه ت5عال5ى  .وان س5أل5ت ألي االس5باب ي5أذن اهلل ب5أن يج5رب ال5شيطان ب5ني آدم ؟ أج5بت .
أوالً  .ل 55كي ي 55عتادوا ع 55لى س 55هام 55ه ف 55ال ت 55ؤث 55ر ف 55يهم  .ث 55ان 55يا ً  .ل 55يزدادوا ف 55ضالً واس 55تحقاق5 5ا ً  .ث 55ال 55ثا ً .
ل55 5يعرف55 5هم ال55 5غير ب55 5ان55 5هم م55 5ختارون ألن ال55 5رب يج5ّ 5 5رب أح55 5باءه  .راب55 5عا ً .ليتطه55 5روا م55 5ن ب55 5قاي55 5ا الخ55 5طية
وادن5اس5ها  .خ5ام5سا ً  .ل5يكون5وا ق5دوة ل5سواه5م وم5رآة ي5لرى أم5ثال5هم ف5يها م5ا ي5لزم اج5راؤه ف5يظفروا م5ن
ك5ل ش5دة  .وم5ن ع5بارة ال5سيد ن5علم ان ال5شيطان ط5لب ان يج ّ5رب ال5رس5ل ك5ما ط5لب ال5الج5ون ال5دخ5زل
ف5ي ال5خنازي5ر  .ف5اذن ل5م ي5كن ق5ادرا ً م5ن ق5بل ذل5ك ع5لى تج5رب5تهم وغ5رب5لتهم ألن ال5سيد ل5م ي5أذن ل5ه وق5د
ت 55رك ل 55ه املج 55د رس 55له ض 55عفاء ذوي وه 55ن ق 55بل آالم 55ه ك 55ما ه 55و واض 55ح م 55ن ه 55رب 55هم وم 55ن ك 55فر ب 55طرس ب 55ه

ل5يشعروا ب5ضعفهم وب5ان5هم م5ن ذات5هم ل5يسوا ب5شيء  .اال ان5ه ل5م يتخ ّ5ل ع5نهم ت5مام5ا ً وه5ذا م5ا اب5ان5ه ف5ي
العدد االتي .
)  ( 32لكني صليت من اجلك لئال ينقص ايمانك وأنت متى رجعت فثيت اخوتك .
ق5ال ال5سيد ) ص5ليت( ل5قرب زم5ن آالم5ه ث5م ألج5ل ض5عف س5ام5عيه الن5هم ل5م ي5كون5وا ي5كرم5وه ك5ال5واج5ب .
وم 55ن ال 55واض 55ح ان ال 55سيد ي 55قل ذل 55ك ل 55ضغفه ف 55ان 55ه ع 55رف م 55قصد اب 55ليس وف 55ضحه ث 55ان 55يا ً م 55ن ان 55ه س 55بق
ف 55اع 55لم س 55معان ع 55ما ي 55صيبه م 55ن ال 55كفر ب 55ه  .وم 55ثل ه 55ذي 55ن االم 55ري 55ن ال ي 55عرف 55هما غ 55ير اهلل وم 55ا ك 55ان
م 55وض 55وع ال 55طلب ف 55ان 55ك ت 55علمه م 55ن ان س 55معان ك 55ان ح 55ائ 55زا ً ألم 55ري 55ن ه 55ما امل 55حبة واالي 55مان ب 55ال 55سيد ل 55ه
املج 55د ف 55فقد ب 55كفره االي 55مان االّ ان امل 55حبة ب 55قيت راس 55خة ف 55ي ق 55لبه  .ف 55يكون اذن م 55وض 55وع ال 55طلب ان
ي55رج55ع االي55مان ال55ى ن55فسه وال يه55لك م55ع غ55ير امل55ؤم55نني ف55بذل55ك أع55لن رب55نا ان55ه ل55م يتخ5ّ 5ل التخ55لي ك55له ع55ن
ت 55لميذه  .والي االس 55باب أذن ال 55رب ب 55سقوط ت 55لميذه ؟ ان 55ما ك 55ان ذل 55ك ل 55حكمة ك 55برى وه 55ي ان يج 5ّ 5رب
ب5طرس ض5عفه وي5عرف5ه ح5ق م5عرف5ته وي5رى ك5يف ت5ميل ال5طبيعة االن5سان5ية ال5ى ال5ى امل5عصية والخ5طية
ح55تى اذا رأى ب55عد اه55تدائ55ه م55ن ه55م ض55عفاء م55ن اخ55وت55ه وم55ن اع55ضاء ال55كنيسة ث5بّتهم وس55ند ض55عفهم
وترأف بحالهم وارجعهم الى الصواب والهدى بكل مودة ورحمة .
)  ( 33ف?قال ل?ه ي?ا رب أن?ا مس?تعد أن ام?ضي م?عك ال?ى ال?سجن وال?ى امل?وت )  ( 34ق?ال
ان?ي أق?ول ل?ك ي?ا ب?طرس ان?ه ال ي?صيح ال?دي?ك ال?يوم ح?تى ت?نكر ث?الث م?رات ان?ك ت?عرف?ني
 .ثم قال لهم .
انظر شرح بشارة متى 35 - 33 : 26
عدد  : 33فاجاب بطرس وقال له  “ :وإن شك فيك الجميع فأنا ال أشك فيك أبدا ً “ .
ان ال55ذه55بي ال55فم ي55لوم س55معان م55رت55ني االول55ى اذ وق55ف ض55د ك55لمة امل55سيح واالن55بياء وال55ثان55ية اذ ج55عل ن55فسه أع55لى م55ن رف55قائ55ه .
وق5ال م5ار ك5يرل5س ان5ه م5ن ح5رارة م5حبته ل5لمسيح ق5ال ان5ه ال ي5شك وال ي5كفر ف5يه ول5م ي5كن ذا ل5سان5ني ي5نطق ب5فمه ع5كس م5ا ف5ي
قلبه لكنه كان ساذجا ً ال غش فيه ولشدة محبته قال اني ال أشك فيك .
عدد  : 34فقال له يسوع  “ :الحق أقول لك انك في هذه الليلة قبل ان يصيح الديك تنكرني ثالث مرات “ .
اي ان5ي ان5بئك ب5ال5حق واق5ول ل5ك ي5ا ب5طرس ان5ك لس5ت ت5شك وته5رب ف5قط م5ع ب5اق5ي رف5قائ5ك ل5كنك ت5زي5د ع5ليهم ان5ك ت5كفر ب5ي وه5ذا
ليس بعيدا ً عنك بل ان في هذه الليلة نفسها ستتممه .

عدد  : 35قال له بطرس  “ :لو اضطررت ان اموت معك ال أنكرتك  .هكذا قال ايضا ً جميع التالميذ .
ح5قا ً ان ب5طرس ن5طق ب5ما ف5ي ق5لبه م5ن ن5حو س5يده اذ ك5ان ي5حبه م5حبة ش5دي5دة ول5ذل5ك ق5ال ان5ه اذا ال5زم ان ي5حتمل امل5وت ع5وض5ه
ال ي5متنع  .وه5كذا ب5اق5ي ال5تالم5يذ  .اال ان ال5سيد ل5كي ي5عرف5ه رح5مته ق5ال  :س5معان س5معان ه5وذا ال5شيطان س5أل ان ي5غرب5لكم
م 55ثل ال 55حنطة ) ل 55و  ( 31 :22اي ان ال 55شيطان ي 55ظنكم ن 55ظيره م 55ملوئ 55ني ش 55را ً ف 55يسأل ان اتخ 55لى ع 55نكم ك 55ما ق 55صد ف 55ي اي 55وب .
وم5عنى ي5غرب5لكم اي يج5رب5كم وي5قلقكم وي5فزع5كم وي5سقطكم ك5ما ي5غرب5ل ال5قمح ف5يسقط م5ن ال5غرب5ال م5تفرق5ا ً  .وق5د تخ5ليت ع5نكم
لح5ظة ل5كي ي5علم ان ه5رب5كم ل5يس ع5ن خ5بث ط5وي5ة ف5يكم ب5ل الن االن5سان ض5عيف وان5ه ال يس5تطيع ال5ثبات م5ا ل5م ت5سنده ال5نعمة
االلهية  .وطلب الشيطان هذا كما طلب ان يدخل في الخنازير ) مر  12 : 5ولو ( 33 : 8
لو  32 :22لكني صليت من اجلك لئال ينقص ايمانك وانت متى رجعت فثبت أخوتك
اي وان تخ5ليت ع5نكم لح5ظة فه5رب5تم وان5ت ك5فرت ل5كني لس5ت أتخ5لى ع5نك م5طلقا ً ل5ئال ت5بتعدد اك5ثر ب5ال5كفر وتتج5رد م5ن االي5مان
ب 55ي وك 55ان ي 55تكلم ت 55ارة ب 55صوت م 55نخفض وت 55ارة ب 55صوت منكس 55ر الج 55ل ض 55عف ال 55سام 55عني الن 55هم ك 55ان 55وا ي 55ظنون ف 55يه م 55ال ي 55جب
وي5ليق  .وق5ال ) م5تى رج5عت ( اي ب5عدد ت5وب5تك ارج5ع ال5ى رف5قائ5ك وث5بتهم ف5ي االي5مان ب5ي  .وق5ال ال5تالم5يذ ) ي5ا رب ه5هنا س5يفني
ل55و  ( 38 : 22ق55د يس55تغرب االن55سان وج55ود س55يفني ف55ي ع55لية اج55تماع55هم  .ق55ال ال55ذه55بي ال55فم ان55ه ك55ان ه55نال55ك س55كاك55ني م55عدة
الج5ل ال5فصح ف5لما اح5س ال5تالم5يذ بمج Ÿاالع5دداء ل5لقبض ع5لى س5يده5م اخ5ذوه5ا م5عهم  .وق5ال آخ5رون ان ال5تالم5يذ مل5ا ب5لغهم
مجييء االعداء سبقوا وحضروا السيوف والسكاكني .

وان55تبه ال55ى ام55ر ذي ب55ال وه55و ان س55يدن55ا رض55ي ب55اخ55تياره ال55تام ب55ان ي55تأل55م ول55م ي55كره55ه أح55د ع55لى ذل55ك
ودل5يل رض5اه ان5ه ع5رف ب5ما سيح5دث ل5ه م5ن ال5عذاب وأخ5بر ب5ه س5معان وال5تالم5يذ ف5ي م5واض5ع ك5ثيرة
واي55ضا ً ان ال55يهود ارادوا ام55ساك55ه ف55ما أذن ل55هم ب55ل اج55تاز م55ا ب55ينهم ول55م ي55ؤذوه ث55م ان55ه اح55يا ك55ثيري55ن
ِ
5ختف ب5عد ال5عشاء الس5ري ق5صد
ك5ان5وا ق5د م5ات5وا ك5اب5ن االرم5لة واب5نة ي5ائ5يرس ول5عازر واي5ضا ً ان5ه ل5م ي
مكانا ً يعرفه يهوذا .
)  ( 35مل??ا أل??رس??لتكم ب??ال ك??يس وال م??زود وال ح??ذاء ه??ل اع??وزك??م ش??يء )  ( 36ق??ال??وا ال .
ف?قال ل?هم أم?ا اآلن ف?من ل?ه ك?يس ف?لياخ?ذه وك?ذل?ك م?ن ل?ه م?زود وم?ن ل?يس ل?ه ف?ليبع ث?وب?ه
ويشت ِر سيفا ً .
ل 55م ي 55قل س 55يدن 55ا ي 55بيع ال 55ثوب ملش 55ترى ال 55سيف االّ الف 55هام س 55ام 55عيه ب 55ان 55هم م 55حتاج 55ون ال 55ى اع 55ان 55ة
وم55ساع55دة  .وق55د ذ ّك55ره55م ب55ال55سيف ان55هم ك55ان55وا م55ن ق55بل ب55دون خ55وف وال وج55ل راس55خني ف55ي ن55عمته وال
اه55تمام ل55هم ب55اق55تناء م55ا ي55حتاج55ون ال55يه أم55ا االن ف55الن55ه يس55لم ن55فسه ال55ى اآلالم س55يكون ل55هم اح55تياج
م 55دة زم 55ن وج 55يز ل 55يتحققوا ض 55عفهم  .وي 55عترض م 55عترض ب 55ان ال 55سيد ع 55ندم 55ا ارس 55لهم ال 55ى ال 55شعب
ل5لكرازة ول5لتبشير ام5ره5م االّ ي5اخ5ذوا ك5يسا ً ف5كيف ي5أم5ره5م ه5نا ب5اخ5ذ ال5سيف ؟ ف5ال5جواب ان5ه م5نحهم
اذ ذاك امل5قدرة ع5لى ع5مل املعج5زات ب5قول5ه اش5فوا امل5رض5ى واق5يموا امل5وت5ى وم5ا اش5به  .وم5ن اج5ل ه5ذا

ك 55ان ال 55ناس ي 55كرم 55ون 55هم اك 55بر اك 55رام  .ام 55ا ه 55نا فبس 55بب آالم 55ه ال 55حاض 55ر م 55نع ع 55نهم ق 55وة املعج 55زات
وام5ره5م ب5اخ5ذ ال5سيف ال5ى ان ي5قبلوا ال5روح ال5قدس ف5يترك5ون ع5ند ق5بول5هم آل5ة ال5قتال ه5ذه  .واف5هم ح5ق
ال5فهم ان ال5سيف ل5م ي5كن ل5يقات5لوا ب5ه ب5ل ليس5تدل5وا ب5ذك5ره ال5ى ان ص5ال5بيه امل5اك5ري5ن س5يقوم5ون ع5ليهم
ويضطه 55دون 55هم  .واي 55ضا ً أش 55ار ب 55أخ 55ذه ال 55ى ال 55قتال والخ 55راب ال 55ذي ح 5ّ 5ل ب 55اورش 55ليم وب 55امل 55ؤم 55نني زم 55ن
فس5بسيان5وس وذل5ك ب5عد أرب5عني س5نة م5ن م5وت5ه  .واي5ضا ً أخ5ذ ال5سيف وب5يع ال5ثوب ي5عنيان ت5رك ال5راح5ة
وات55خاذ امل55تاع55ب  ,او ان55ه ب55ام55ره ب55هما ش55اء ان يظه55ر ق55درت55ه اذ أذن ب55ان ي55قطع س55معان أذن م55لكوس
ب5ال5سيف ال5ذي ك5ان م5عه  .ث5م وض5عها ف5ي مح5لها وش5فى الج5رح  .وب5ذل5ك وبّ5خ ي5هوذا وال5قاب5ضني ع5ليه
معلنا ً انه باختياره يتألم وع ّلم تالميذه الصبر واالحتمال .
)  ( 37ف?ان?ي أق?ول ل?كم ان?ه ي?نبغي ان ي?تم ف?يّ ه?ذا امل?كتوب ان ق?د أح?صي م?ع األث?مة
الن ما يختص بي في التمام )  ( 38فقال يا رب ان ههنا سيفني  .فقال لهم يكفي .
ص5لب ال5يهود مخ5لصنا م5ع األث5مة ب5ينم ل5صني وله5ذا الس5بب ات5ى ال5روم5ان5يون وان5تقموا ل5ه م5ن ال5شعب
ال5خائ5ن وبّ 5ددوه ف5ي اق5طار االرض  .وم5نذ االن ال5سيد ب5ان ك5لما ي5تعلق ب5ه م5ن ال5نبوات س5ينال ت5مام5ه
ف 55ي آالم 55ه وص 55لبه وم 55وت 55ه  .وه 55ل أدرك ال 55تالم 55يذ غ 55رض امل 55سيح م 55ن ك 55الم 55ه ك 55له ؟ ف 55ال 55جواب ب 55ال 55نفي .
ودل55يله ان55هم ق55ال55وا ل55ه  :ان ه55هنا س55يفني  .وم55ا م55صدر ه55ذي55ن ال55سيفني  .ق55ال ال55قدي55س ي55وح55نا ال55ذه55بي
ال55فم ان55هما م55ن س55كاك55ني ال55فصح واذ ع55لم ال55تالم55يذ ان ان55اس 5ا ً س55يات55ون55هم اخ55ذوه55ما م55عهم ل55لمداف55عة
وه5ات5ان ال5سكينان س5موه5ما س5يفني  .وراى ف5ري5ق آخ5ر ان ال5سيفني ك5ان5ا ل5صاح5ب ال5علية ف5أخ5ذه5ما
ال 55رس 55ل ب 55عد اس 55تئذان 55ه  .وق 55ال ف 55ري 55ق ث 55ال 55ث ان ال 55تالم 55يذ ب 55عد ان س 55معوا ب 55ان ال 55يهود آت 55ون ل 55قتال 55هم
اس 55تحضروا ال 55سيفني ل 55لدف 55اع ع 55ن م 55علمهم ال 55ذي ق 55ال ل 55هم  :ي 55كفي ال ب 55معنى ان ال 55سيفني ك 55اف 55يان
ل5لقتال ألن5ه ل5ه املج5د ل5م ي5شأ ق5ط ارس5ال5هم ال5ى ال5قتال ب5ل ب5معنى ان أم5تنعوا ع5ن ال5قتال  .ول5م ي5كون5وا
قد فهموا ما مراده بعبارته  :الذي ليس له فليبع ثوبه وليشتري سيفا ً .
يسوع في جبل الزيتون وصالته في البستان
)  ( 39ث??م خ??رج وم??ضى ع??لى ع??ادت??ه ال??ى ج??بل ال??زي??تون وت??بعه ال??تالم??يذ )  ( 40ف??لما
ان?تهى ال?ى امل?كان ق?ال ل?هم ص?لوا ل?ئال ت?دخ?لوا ف?ي تج?رب?ة )  ( 41ث?م ف?صل ع?نهم ن?حو
رم??ية حج??ر وخ ? ّر ع??لى رك??بتيه وص??لى )  ( 42ق??ائ ?الً ي??ا اب? ِ
?ت ان ش??ئتَ ف??أج??ز ع??ني ه??ذه
ال?كأس ل?كن ال ت?كن م?شيئتي ب?ل م?شيئتك )  ( 43وت?رآءى ل?ه م?الك م?ن ال?سماء يش?دده .
ومل ??ا أخ ??ذ ف ??ي ال ??نزاع اط ??ال ف ??ي ال ??صالة )  ( 44وص ??ار ع ??رق ??ه ك ??قطرات دم ن ??ازل ??ة ع ??لى

االرض )  ( 45ث?م ق?ام م?ن ال?صالة وج?اء ال?ى ت?الم?يذه ف?وج?ده?م ن?يام?ا ً م?ن الح?زن ) ( 46
فقال لهم ما بالكم نائمني قوموا فصلوا لئال تدخلوا في تجربة .
شرح بشارة متى 46- 36 : 26
يسوع يصلي في جثيماني
ع5دد  : 36ح ٍ
5ينئذ ج5اء م5عهم ي5سوع ال5ى ض5يعة ت5دع5ى ج5تسيمان5ي  ،ف5قال ل5لتالم5يذه  “ :اج5لسوا ه5هنا ح5تى ام5ضي وأص5لي
هناك “ .
سمى يوحنا هذا املكان جنينة ولم يكن التالميذ معتادين فراق سيدهم ومع هذا قال لهم امكثوا ههنا .
ّ
عدد  : 37ثم أخذ معه بطرس وابني زبدى وابتدأ يحزن ويكتئب .
ل5م ي5أخ5ذ ب5اق5ي ال5تالم5يذ م5عه ل5ئال ي5ضعف اي5مان5هم ب5ه ع5ند رؤي5تهم اي5اه يح5زن وي5كتئب  .ل5كنه أخ5ذ أول5ئك ال5ذي5ن ع5اي5نوا مج5ده
االل5هي ف5ي ال5جبل م5عه وق5يام5ة اب5نة ي5لبراس  .ث5م اب5تعد ع5ن ه5ؤالء أي5ضا ً ن5حو رم5ية حج5ر ك5ما ق5ال ل5وق5ا  41 :22وط5فق يح5زن
ويكتئب  .ولم يكفه ظهور الحزن والكآبة على وجهه فقط حتى قال .
عدد  : 38فقال لهم  “ :نفسي حزينة جدا ً حتى املوت  .امكثوا ههنا واسهروا معي “ .
ذك55ر ل55وق55ا س55بب ذل55ك  :ام55ا م55تى وم55رق55س ف55ذك55را ان55ه ط55فق يح55زن وي55كتئب وذك55ر ي55وح55نا ن55تيجة ذل55ك وه55و ق55ول55ه ) اآلن ن55فسي ق55د
اض 55طرب 55ت ي 55و  . ( 27 :12ان 55ه م 55تى اس 55تول 55ى ع 55لى االن 55سان خ 55وف ي 55درك 55ه الح 55زن وال 55كآب 55ة وب 55عد ذل 55ك ت 55ضطرب ن 55فسه  .ق 55ال
اله5راط5قة ان امل5سيح م5ن خ5وف5ه م5ن امل5وت ح5زن واك5تئب ول5كنهم ك5ذب5وا الن5ه اذا ك5ان امل5وت ق5د اخ5اف5ه ف5ما امل5ان5ع ل5ه م5ن ان ي5نجو
ب5نفسه ب5قدرت5ه االل5هية ك5ما ك5تب ع5نه ان5ه ك5ان ي5جتاز ف5ي وس5طهم وي5ختفي واذا ك5ان ي5خاف امل5وت ف5لماذا م5ضى ال5ى امل5كان
ال55ذي ك55ان ي55عرف55ه ال55خائ55ن ب55ل ك55يف ي55خاف م55ن امل55وت ذاك ال55ذي ق55ال ل55لذي55ن أت55و ل55لقبض ع55ليه ان55ي ان55ا ه55و ال55ذي ت55طلبون55ه ) ي55و
 ( 4 : 18وان5ي ان5ا ه5و ال5راع5ي ال5صال5ح وال5راع5ي ال5صال5ح ي5بذل ن5فسه ع5وض خ5راف5ه ) ي5و  11 : 10و  ( 3وق5ال ان5قضوا ه5ذا
ال5هيكل وان5ا أق5يمه ف5ي ث5الث5ة اي5ام ) ي5و  ( 19 : 2واع5طاه5م آي5ة ي5ون5ان ) م5ت  ( 40 : 12وق5ال ان5ا ه5و ال5قيام5ة وال5حياة ) ي5و :11
 25و ( 36وال ت 55خاف 55وا م 55من ي 55قتل الجس 55د ) م 55ت  10ك  ( 28وان 55بأ ال 55تالم 55يذ ان 55ه س 55يتأل 55م وي 55موت ) م 55ت  . ( 31 :16ومل 55ا الم 55ه
س55معان ع55لى ذل55ك س55ماه ش55يطان5ا ً وق55د ك55تب ع55نه ان55ه ت55عب م55رة ) ي55و  ( 6 :4وع55طش م55رة واح55دة ) ي55و  ( 28 :19وخ55اف واح55دة
) ع 55ب  ( 7 :5ون 55ام واح 55دة ) ل 55و  ( 23 : 8واك 55تئب واح 55دة ) م 55ت  ( 38 : 27واض 55طرب واح 55دة ) ي 55و  ( 34 : 11وج 55اع م 55رت 55ني
) م5ت  : 4او  ( 18 :21وب5كي م5رت5ني ) ل5و  ( 41 : 19و) ي5و  ( 36 : 11ف5كل ه5ذه االم5ور ب5ني ب5ها ان5ه اح5تملها الج5لنا ن5حن ال
الج 55ل ن 55فسه الن امل 55سيح م 55نها حس 55ب م 55قتضى ال 55طبيعة أي ان ل 55ه ن 55فسا ً وجس 55دا ً م 55ثلنا وح 55بل ب 55ه ف 55ي ال 55بطن ت 55سعة اشه 55ر .
وم5نها ب5مقتضى ال5نام5وس ك5قول5ه اخ5تنت وت5مم م5ا ك5ان واج5ب ع5لينا ت5تميمه ن5حن ف5ي ال5نام5وس ك5تقدي5م ق5راب5ني وح5فظ ط5قوس
وم5ا ش5اك5ل  .وم5نها س5ياس5ية ف5ان5ه ج5اع وت5عب وع5طش واك5تأب ف5بال5حقيقة ك5ان ي5حتمل ه5ذه ال خ5ياالً واض5طرارا ً ل5كن ب5ارادت5ه .
وم55نها ف55وق ال55طبيعة ك55ال55حبل ب55ه ف55ي ال55بطن ب55ال زواج وول55د وال55ختوم55ات م55حفوظ55ة  .ث55م ان امل55سيح ق55ال ن55فسي ح55زي55نة ك55ما ق55بل
ع5ن اآلب ) ح5زن ال5رب ان5ه ع5مل االن5سان ف5ي االرض وت5أس5ف ف5ي ق5لبه ت5ك  ( 6 :6ول5يس ح5زن وت5أس5ف م5ن اج5ل الخ5ليقة ب5ل
الن البش5ر فس5دوا واخ5طأوا  .ف5كذل5ك ق5ال االب5ن ان ن5فسي ح5زي5نة م5ن أج5ل خ5طية ي5هوذا وال5يهود الن5ه ن5ظره5م ق5د أذن5بوا ب5قتلهم
اياه بعد ما عمل قدامهم العجائب العظيمة فليس انهم ما استفادوا فقط بل تواعددوا على قتله .

ع55دد  : 39ث55م ت55قدم ق55ليالً وخ5ّ 5ر ع55لى وج55هه وك55ان ي55صلي ق55ائ 5الً  “ :ي55ا اب55تاه ،ان أم55كن ف55لتعبر ع55ني ه55ذه ال55كأس  .ل55كن ل55يس
كما اريدأنا بل كما تريد أنت “ .
اراد امل55سيح ب55قول55ه ل55لتالم55يذ ) ام55كثوا ه55هنا واسه55روا م55عي ( ان ال ي55خفي ع55نهم ش55يئا ً م55ما ن55ظروه وم55ما س55معوه وان ي55تعلموا
ان ي55سأل55وا ال55صلوة م55ن ت55الم55يذه55م ك55ما ف55عل ب55ول55س ) ت55س  ( 1 : 2ث55م ان ك55لما ذك55ر ل55لمسيح ص55الة ن55راه ك55ان ي55صليها م55نفرداً
ل 55كي ي 55علمنا ان ن 55صلي ب 55تعقل وب 55قلب مبته 55ل غ 55ير م 55ضطرب ح 55تى نس 55تطيع ان ن 55كلم اهلل ف 55ي ال 55صلوة  .وق 55د ذك 55ر ي 55وح 55نا ان
امل55سيح ص55لى ف55ي ال55جنينة )  ( 1 : 18وذك55ر ل55وق55ا ان55ه اب55تعد ع55نهم ن55حو رم55ية حج55ر  41 : 22وت55فصيل ذل55ك ان55هم خ55رج55وا اوالً
ك5لهم ال5ى ج5بل ال5زي5تون ودخ5لوا البس5تان ك5ما ق5ال ي5وح5نا ث5م أخ5ذ م5عه ث5الث5ة م5نهم وت5كلم م5عهم ق5ائ5الً ن5فسي ح5زي5نة ك5ما ق5ال
م55تى ث55م اب55تعد ع55ن ه55ؤالء اي55ضا ً ن55حو رم55ية حج55ر ك55ما ق55ال ل55وق55ا  .وم55ا ق55ال55ه امل55سيح ه55نا ف55ي ال55صالة ك55ان ن55ياب55ة ع55ن آدم ف55كأن55ه
ي5قول ان آدم ول5و ل5م ي5عمل ارادت5ك ف5بما ان5ي لبس5ت جس5ده وع5ملت ارادت5ك ف5اغ5فر ل5ه ذن5به وأق5ول ع5وض5ه ال ك5ما أري5د أن5ا ل5كن
ك5ما ت5ري5د أن5ت  .ان ارادة آدم ك5ان5ت ص5يرورت5ه ال5ها ً م5ع ان5ه ان5سان ف5الج5ل م5حو ذن5ب آدم ه5ذا ج5اء س5يدن5ا وك5ون5ه ال5ها ً ح5قا ً ق5د
ص5ار ان5سان5ا ً ح5قا ً ووف5ى ال5دي5ن ال5ذي ك5ان ع5لى آدم وع5ليه ف5قد ص5ار م5علوم5ا ً ان ارادة اآلب واالب5ن واح5دة  .وب5قول5ه ) ي5ا أب5ت (
ول55يس ي55ا ال55هي اظه55ر ج55ليا ً ان55ه اب55ن اآلب ط55بيعيا ً ال اب55ن ال55نعمة اي ان ن55بوت55ه ليس55ت اك55تساب55ية  .وم55ا ق55ال ي55ا أب55ان55ا ك55ما ن55دع55وه
ن 55حن ف 55ي ال 55صالة الن 55نا ق 55د اع 55طينا ال 55بنوة ب 55ال 55نعمة  .ف 55اذا ً ان ال 55ذي ص 55لى ودع 55ا اهلل اب 55اه ه 55و االب 55ن ال 55طبيعي ال ك 55ما ي 55قول
ال55نساط55رة والخ55لقيدون55يون ان ال55ذي ص55لى ه55و ان55سان وان ال55طبع البش55ري خ55اف م55ن امل55وت  .ف55لو ك55ان امل55سيح اب55نا ً ب55ال55نعمة
وك 55لمة اهلل اب 55نا ً ط 55بيعيا ً ل 55الب ف 55يكون ل 55نا اب 55نان واح 55د ط 55بيعي وواح 55د اب 55ن ال 55نعمة وال 55نتيجة ي 55كون ل 55نا رب 55ان وه 55ذا ب 55اط 55ل وق 55د
ص5لى امل5سيح الج5لنا ح5تى ي5جيز امل5وت ع5نا وث5م ص5لى الج5ل ص5ال5بيه الن5ه ال ي5شاء ه5الك اح5د م5ن ق5تلته  .ول5م ي5صل ك5امل5حتاج
وال55ضعيف الن55ه ق55وة االب وح55كمته وه55و ال55غني وغ55ير امل55حتاج ل55كنه ع55لمنا ب55اق55نوم55ه ك55يف ي55جب ان ن55صلي واذا ع55رض55ت ع55لينا
ال5تجارب ن5صبر ون5صلي ون5قول ن5جنا م5ن ال5تجارب ول5يبني ان5ه ب5ال5حقيقة ق5د ص5ار ان5سان5ا ً الن5ه ل5و ل5م ي5صل لتش5به الب5يه ف5قط ب5ل
ص 55لى ل 55كي يظه 55ر ان 55ه يش 55بهنا اي 55ضا ً  .وزع 55م ق 55وم ان 55ه ك 55ان يجه 55ل ه 55ل ت 55عبر ع 55نه ال 55كأس ام ال ف 55نقول ك 55يف يجه 55ل ذل 55ك وه 55و
ح55كمة االب ف55ان ح55كمة اهلل ت55علم ك55ل ش55يء ) ام  ( 14 : 8ك55يف ال وق55د ق55ال اي55ضا ً ك55ما ي55عرف55ني االب اع55رف اب55ي وق55د س55بق
وأن55بأ ت55الم55يذه م55رارا ً ب55ان55ه سيس55لم ال55ى ال55يهود ف55يصلبوه  .وق55ال آخ55رون ان ك55ان ي55علم ك55ل ش55يء ف55لماذا ك55ان يه55رب م55ن امل55وت
ف5نقول ان5ه ل5و أح5ب اله5رب ل5م ي5كن ل5ه م5ان5ع ع5ن ذل5ك ك5يف ال وه5و ال5ذي م5رارا ً ك5ثيرة ج5از ف5ي وس5طهم واخ5تفى ) ل5و 30 : 4وي5و
 ( 59 :8ف55اذا ً ل55م ي55خف م55ن امل55وت ل55كنه أراد ان ي55علمنا ان ال ن55سارع ب55ارادت55نا ال55ى اآلالم ل55علة ض55عف ط55بيعتنا  .وان ال55صلوة
ن55اف55عة  .وع55لمنا ال55رأف55ة ع55لى امل55تأمل55ني وع55رف55نا م55حبته الش55دي55دة للبش55ر ح55تى ان55ها اوص55لته ال55ى ان ي55موت ع55نهم ليخ55لصهم ن55عم
ك5ان ق5ادرا ً ان ي5حيي البش5ر ب5قدرت5ه دون ان ي5موت ل5كن ذل5ك ي5خال5ف ع5ددل5ه ف5لو ل5م ي5مت م5ا ظه5رت م5حبته ف5ي خ5الص البش5ر .
وبقوله ) ليس كمشيئتي بل كمشيئتك ( علمنا ان نسلم كل شيء الرادة اهلل .
عدد  : 40ثم جاء الى التالميذ فوجدهم نياما ً  .فقال لبطرس أهكذا ما قدرتم ان تسهروا معي ساعة واحدة ؟ .
اي ل5م ت5قدروا ان تسه5روا م5عي س5اع5ة واح5دة ف5كيف تس5لمون ان5فسكم ع5وض5ي  .وف5ي ه5ذا ال5كالم اش5ارة ال5ى ب5طرس ح5يث
قال سأضع نفسي عنك فانه وهو بعد مع املسيح ما استطاع ان يسهر معه ساعة واحدة .
عدد  : 41اسهروا وصلوا لئال تدخلوا في تجربة  .أما الروح فنشيط وأما الجسد فضعيف “ .
ول5سائ5ل مل5اذا ل5م ي5صل ال5تالم5يذ م5ع ان5ه اوص5اه5م ب5ال5صلوة ؟ ف5ال5جواب م5ن الح5زن ال5ذي اع5تراه5م ث5م الن5هم ل5م ي5كون5وا ي5علمون
م 55اذا ي 55قول 55ون ف 55ان ب 55طرس ال 55ذي ق 55ال ح 55اش 55اك ي 55ا س 55يد ان ت 55موت س 5ّ 5ماه ش 55يطان 5ا ً  .وال 55روح ه 55نا ل 55يس ال 55اله 55وت حس 55ب زع 55م
اله55راط55قة ل55كن ال55نفس ال55ناط55قة وأراد ب55اس55تعداد ال55روح اظ55هارا ً ان55ه ب55نفسه قه55ر ك55ل اآلالم ال55نفسان55ية والجس55دان55ية  .ث55م ب55قول55ه

الجس55د ض55عيف ب55ره55ن ان م55ن ج55هة ض55عف الجس55د ت55دخ55ل ال55تجارب واالح55زان وال55خوف ع55لى ال55نفس  .ث55م ن55قول ان ظ55ن اح55د
ان55ه م55قتدر ع55لى اق55تحام ال55تجارب وامل55وت ف55ال يس55تطيع ذل55ك م55ا ي55طلب م55ن اهلل وي55عينه وي55مسك ب55يده ان55بأ امل55سيح ق55بالً ت55الم55يذه
ب55ان55هم س55يشكون ف55يه ف55أج55اب55وه م55ع س55معان ان55ه اذا ل55زم االم55ر س55يموت55ون م55عه وال ي55شكون ف55يه  .ف55قال ل55هم امل55سيح ص55لوا ل55ئال
ت55دخ55لوا ف55ي تج55رب55ة  .ف55كأن55ه ي55قول ول55و ارواح55كم اي أن55فسكم مس55تعدة الت55مام م55ا ت55عدون55ه ل55كن اذا ت55ذك55رت55م ان الجس55د ض55عيف
ام55تنعتم ح55با ً ب55ال55حياة ح55تى ان55ه يح55دث ان خ55وف55كم م55ن امل55وت ي55جعلكم ت55كفرون ك55ما س55يعرض ب55عد ق55ليل ل55سمعان فه55ذا م55عنى
قوله الجسد ضعيف .
ع55دد  : 42ف55مضى اي55ضا ً ث55ان55ية وص55لى ق55ائ5الً  “ :ي55ا اب55تاه  ،ان ل55م ي55مكن ان ت55عبر ع55ني ه55ذه ال55كأس اال ان أش55رب55ها  ،ف55لتكن
مشيئتك “ .
عدد  : 43ثم جاء فوجدهم نياما ً  ،إذ كانت اعينهم ثقيلة .
مضى ثانية وغير الصلوة النه كان عاملا ً ان عبور شربه الكأس مستحيل .
عدد  : 44فتركهم ومضى أيضا ً وص ّلى ثالثة قائالً ذلك الكالم بعينه .
اح55تمل امل55سيح ف55ي ك55ل وق55ت م55ن ال55صالة أمل5ا ً ع55ن ج55نسنا ال55ضعيف  .اوالً ح55كم امل55وت  .ث55ان55يا ً ال55خوف م55ن امل55وت  .ث55ال55ثا ً امل55وت
عينه وبصالته صار مثاالً الى أوالد الكنيسة يصلوا ثالث مرات في الليل .
ع5دد  : 45ث5م ج5اء ال5ى ت5الم5يذه وق5ال ل5هم  “ :ن5ام5وا اآلن واس5تري5حوا ! ه5وذا ال5ساع5ة ق5د اق5ترب5ت  ،واب5ن االن5سان يس5لم ال5ى
أيدي الخطاة .
ب5قول5ه اس5تري5حوا أظه5ر ان5هم ك5ان5وا ح5زان5ى م5عذب5ني وان5ه غ5ير م5حتاج ال5ى م5عون5تهم وب5قول5ه ق5د اق5ترب5ت ال5ساع5ة اي ال5تي ف5يها
ك55ان سيس55لم ب55ني ان55ه ل55م ي55خف ع55نه ش55يئا ً  .وأب55ان ب55قول55ه ) اب55ن البش55ر يس55لم ال55ى اي55دي الخ55طاة ( ان ال ح55ق ل55لموت ع55ليه ل55كن
شرهم وخبثهم أماته .
عدد  : 46قوموا ننطلق ! هوذا الذي يسلمني قد اقترب ! “ .
ق5وم5وا ل5ننطلق اي م5ن م5وض5ع ال5ذي ك5ان ي5صلي ف5يه ال5ى امل5وض5ع ال5ذي ي5عرف5ه ي5هوذا وروح5ان5يا ً ق5وم5وا ل5ننطلق م5ن الجس5دي5ات
واالرضيات الى السماويات والروحيات .

في قبلة يهوذا وقطع أذن ملكس
)  ( 47وف?يما ه?و ي?تكلم اذا بج?مع ي?تقدم?هم امل?سمى ي?هوذا أح?د االث?ني عش?ر ف?دن?ا م?ن
ي??سوع ل??يقبله )  ( 48ف??قال ل??ه ي??سوع ي??ل ي??هوذا أب??قبل ٍة تس??لم اب??ن البش??ر )  ( 49ف??لما
رأى ال?ذي?ن ح?ول?ه م?ا سيح?دث ق?ال?وا ل?ه ي?ا رب أن?ضرب ب?ال?سيف )  9 50وض?رب أح?ده?م
ع?بد رئ?يس ال?كهنة ف?قطع أذن?ه ال?يمنى )  ( 51ف?أج?اب ي?سوع وق?ال ق?فوا ال ت?زي?دوا  .ث?م
ملس اذنه فأبرأه .

راجع شرح بشارة متى 55 - 47 : 26
القبض على يسوع
ٍ
5سيوف وع55صي م55ن ع55ند رؤس55اء ال55كهنة
ع55دد  : 47وف55يما ه55و ي55تكلم  ،اذا ي55هوذا اح55د االث55ني عش55ر ق55د ج55اء وم55عه ج55مع ك55ثير ب5
وشيوخ الشعب .
عدد  : 48والذي اســلمه اعطاهم عالمة قائالً  “ :الذي أقبله هو هو  .امسكوه “ .
ال55قبلة ع55ادة ك55ل البش55ر وزاده55ا ال55يهود ع55ند رؤي55ة ب55عضهم ب55عد ف55راق وق55تي ان55ظر ) ل55و  . ( 45 : 7وام55ا اآلن ف55قد ج55علها ي55هوذا
ع5الم5ة ب5ينه وب5ني ال5يهود الل5قاء ال5قبض ع5لى امل5سيح  .وق5د ظ5ن ي5هوذا ان5ه ب5ال5قبلة ي5غش س5يدن5ا ف5كأن5ه ق5ال اذا رآن5ي أق5بله ي5ظن
ان ذل5ك م5ن م5حبتي ل5ه م5ع ك5ون5ه ي5عرف ان س5يدن5ا ي5علم ال5خفيات وع5الوة ع5ليه ان ات5يان الش5رط وال5يهود وع5الم5ة ي5هوذا والج5مع
ال5كثير ل5م ت5كن ت5منع امل5سيح ل5و أراد ان ي5ختفي ع5نهم الن ل5ه ال5قدرة ان ي5ترآءى ف5ي ك5ل ح5ني ك5ال5شكل ال5ذي ي5ختار وم5تى أراد
ان ي55كون غ55ير م55عروف ف55ما ك55ان ي55عرف ال م55ن ص55وت55ه وال م55ن رؤي55ته ك55ما ف55عل م55ع املج55دل55ية ي55وم ق55يام55ته م55ن ال55قبر وب55عدد ذل55ك
ع5رف5ها ن5فسه ب5واس5طة ص5وت ل5هجته امل5عهودة ل5دي5ها مل5ا دع5اه5ا م5ري5م ) ي5و  ( 16 : 10وال5ظاه5ر م5ن ق5ول5ه ) م5ن ت5طلبون ي5و 4 :18
( وج55واب55هم ي55سوع ال55ناص55ري ان55هم م55ا ع55رف55وه ف55رب55ما غ55ير ش55كله وك55ان ي55مكنه ان ي55توارى ع55نهم ل55و أراد ول55كنه أظه55ر ن55فسه ل55هم
وق5ال ان5ا ه5و وق5د س5ر ال5يهود ات5فاق ي5هوذا م5عهم ع5لى تس5ليمه ل5تكن ل5هم ح5جة ل5لقول ان امل5سيح ل5و ل5م ي5كن ش5ري5را ً م5ا أس5لمه
تلميذه .
عدد  : 49فللوقت تقدم الى يسوع وقال له  “ :السالم يا سيدي ! “ وقبله .
رض5ي امل5سيح ان ي5قبله ي5هوذا الن5ه ص5بر ع5ليه ل5يرج5ع ع5ن ش5ره  .ث5م ن5قول ان الس5لطان ال5ذي اع5طاه اي5اه ل5يشفي ب5ه امل5رض5ى
ويقيم املوتى ويعمل اآليات نزعه عنه وعراه من الهبة االلهية والسلطة الرسولية عندما قبله قبلة الخيانة .
ٍ
حينئذ تقدموا والقوا االيادي على يسوع وامسكوه .
عدد  : 50فقال له يسوع  “ :يا صاحب ،ملاذا جئت ؟ “ .
ان م55عنى ق55ول ال55سيد ل55ه ي55ا ص55اح55ب اي لس55ت اآلن ت55لميذي ل55كنك م55قاوم وم55ضاد ب55ل ل55ك م55علم أخ55ر ه55و ال55شيطان وال55صال55بني
وأراد ب5ذل5ك ن5صحه ع5ساه ي5رع5وي  .وس5ماه ب5اس5مه ي5هوذا ) ل5و  ( 48 :12ل5يذك5ره ب5ال5رت5بة وال5تعليم واالل5فة وال5دال5ة ال5تي ك5ان5ت ل5ه
ع 55نده ل 55كي ي 55رج 55ع ع 55ن ش 55ره  .ومل 55ا ك 55ان امل 55سيح ق 55د اك 55مل ك 55ل س 55ياس 55ته ول 55م ي 55بق ل 55ه اال اآلالم وامل 55وت وال 55قيام 55ة فس 55لم ن 55فسه
العدائه .
عدد  : 51واذا واحد من الذين مع يسوع مد يده واستل سيفه وضرب عبد رئيس الكهنة  ،فقطع اذنه .
اراد ب55طرس ان ي55قطع ع55نق ال55عبد ال أذن55ه الن ال55ذي ي55ري55د ض55رب ال55عنق ف55يضرب ب55ال55سيف ي55مني ع55نق امل55ضروب ل55كن ال55عناي55ة
االل5هية أم5ال5ت ال5سيف ف5قطع االذن دالل5ة ع5لى ان االن5بياء ن5ادوا ك5ثيرا ً ف5ي اذان ال5شعب ال5يهودي ل5يؤم5نوا ب5امل5سيح ف5رف5ضوه
وسدوا آذانهم عن صراخ االنبياء وأخيرا ً قطع مسمعهم .
عدد  : 52فقال له يسوع  “ :ر ّد سيفك الى مكانه  .الن كل الذين يأخذون السيف بالسيف يهلكون !

ت5وب5يخ س5يدن5ا ل5سمعان ك5ان ت5عليما ً ل5نا ع5لى ان5ه ي5جب التس5ليم مل5شيئة اهلل ول5كن ب5ما ان س5معان ل5م ي5كن ق5د ح5صل ع5لى م5وه5بة
ال5روح ض5رب ب5ال5سيف وارف5اق5ه س5اع5ددوه ب5ان5واع أخ5ر  .ل5كن مل5ا ك5مل ب5ال5روح اه5ني وض5رب5ول5م ي5غضب وال اغ5تاظ  .ق5ال ال5ذه5بي
ال55فم ان ال55عبد ال55ذي ق55طع أذن55ه ب55طرس ه55و ال55ذي ل55طم امل55سيح ع55لى خ55ده واي55اه ي55سمي ي55وح55نا م55لخوس  .وق55ال ) ان م55ن ي55أخ55ذ
ب55ال55سيف ب55ال55سيف يه55لك ( اي ك55ما ان ال55يهود ج55اءوا ب55سيوف55هم وع55صيهم ف55هكذا س55يأت55يهم اس55باس55يان55وس وت55يطس ب55سيوف55هم
ف55يقتلون55هم وق55ال آخ55رون ان55ه ب55عد ان ص55لب ب55طرس م55نكس ال55رأس ق55طع رأس55ه وك55مل ف55يه ك55الم س55يدن55ا  .وب55قول55ه ) ال55كأس ال55تي
اع55طان55ي اآلب أال اش55رب55ها ي55و  ( 11 :18م55نع ب55طرس م55ن ال55قتال م55ع االع55دداء  .ف55كأن55ه ي55قول ل55و ك55نت اري55د ق55تال55هم ل55حارب55تهم
املالئكة وفعلت بهم كما فعلت بأهل سدوم .
عدد  : 53أتظن اني ال استطيع اآلن ان أطلب الى أبي فيقدم لي في الحال أكثر من اثنتي عشرة جيشا ً من املالئكة ؟
أي ل 55كل س 55بط م 55ن اس 55باط اس 55رائ 55يل ج 55وق 55ة وال 55جوق 55ة عش 55رة آالف ف 55يكون مج 55موع ال 55جوق 55ات م 55ئة وعش 55رون ال 55فا ً م 55الك 5ا ً وق 55ال
) اس 55أل م 55ن أب 55ي ( اوالً الج 55ل ض 55عف ال 55سام 55عني الن 55ه ل 55م ي 55كن ل 55ه ع 55نده 55م ش 55أن ي 55ذك 55ر الس 55يما وان 55هم ق 55بل ق 55ليل رأوه يح 55زن
ويكتئب ورأوا فيه ما يدل على انه ال يقدر ان يهلك الصالبني لذلك قال اسأل .
عدد  : 54فكيف تكمل الكتب  :انه هكذا ينبغي ان يكون ؟ “ .
ع5دد  : 55ف5ي ت5لك ال5ساع5ة ق5ال ي5سوع للج5موع  “ :ك5أن5ه ع5لى ل5ص خ5رج5تم ب5سيوف وع5صي ل5تاخ5ذون5ي ! ك5ل ي5وم ك5نت أج5لس
معكم أعلم في الهيكل ولم تمسكوني .
اي ان اف5عال5ي ليس5ت ك5أف5عال ال5لصوص والس5راق ل5تمسكون5ي ل5يالً الن5ي ب5ال5نهار ك5نت اع5لم ب5ينكم  .ول5يكن ع5ندك5م م5علوم ان5ي
لو لم ارد تسليم نفسي لكم فسيوفكم وعصيكم ال تستطيع امساكي .

ان ال5ضارب ه5و س5معان وق5طع االذن ال5يمنى وق5د اراد اظ5هار م5حبته ل5سيده ف5قصد ق5طع ال5رأس االّ
ان ملكوس امال رقبته وانحنى فلم يصب السيف االّ االذن التي قطعها من فوق .
في خطاب يسوع للقوم
)  ( 52ث??م ق??ال ي??سوع ل??لذي??ن ج??اءوا ال??يه م??ن رؤس??اء ال??كهنة ووالة ال??هيكل وال??شيوخ
ٍ
ك?ان?ما خ?رج?تم ال?ى ل ٍ
?سيوف وع?صي  ( 53 ) .ان?ي ك?ل ي?وم ك?نت م?عكم ف?ي ال?هيكل
?ص ب
ولم تمدوا عليّ ايديكم ولكن هذه ساعتكم وهذا سلطان الظلمة .
شرح بشارة متى  55 : 26و56
ع5دد  : 55ف5ي ت5لك ال5ساع5ة ق5ال ي5سوع للج5موع  “ :ك5أن5ه ع5لى ل5ص خ5رج5تم ب5سيوف وع5صي ل5تاخ5ذون5ي ! ك5ل ي5وم ك5نت أج5لس
معكم أعلم في الهيكل ولم تمسكوني .
اي ان اف5عال5ي ليس5ت ك5أف5عال ال5لصوص والس5راق ل5تمسكون5ي ل5يالً الن5ي ب5ال5نهار ك5نت اع5لم ب5ينكم  .ول5يكن ع5ندك5م م5علوم ان5ي
لو لم ارد تسليم نفسي لكم فسيوفكم وعصيكم ال تستطيع امساكي .

ٍ
حينئذ تركه التالميذ كلهم وهربوا.
عدد  : 56وا ّما هذا كله فقد كان لكي تكمل كتب االنبياء “ .
ب5قول5ه ) ل5تتم ك5تب االن5بياء ( ل5م ي5ترك ح5جة ل5ليهود وال ع5ذر ب5رف5ضهم اي5اه الن5ه ك5مل ال5نام5وس وت5مم اق5وال االن5بياء  .ث5م ان ال5يهود
مل55ا أم55سكوا امل55سيح ل55بث ال55تالم55يذ ع55نده ي55داف55عون ع55نه ل55كنهم مل55ا رأوا ان55ه ه55و ب55اخ55تياره اس55لم ذات55ه ف55كروا ان ب55قائ55هم م55عه زائ55د
لذلك هربوا  .وتمت فيهم نبوة زكريا القائلة  .أضرب الراعي فتتبدد خراف الرعية ) زك . ( 7 :13

ت5كلم ال5سيد ع5ن س5اع5ة ال5يهود وس5لطان ال5ظلمة ل5يشاب5ه ب5ني ع5ملهم الش5ري5ر وال5ظالم وك5ان5ه ق5ال  :ك5ما
ان ض55مائ55رك55م م55ظلمة ب55ال55خبث والش5ّ 5ر ه55كذا ان55ما ي55ليق ب55كم اج55راء اع55مال55كم ال55شائ55نة ف55ي ال55ليل وان
ه5ذا زم5ن ال5ظالم م5علن ل5قباح5ة ن5فوس5كم ف5ان5تم ك5ال5لصوص ت5فعلون ف5علكم وف5ي وق5ت ال5ظلمة تنش5رون
س 55لطان 55كم ال 55ظال 55م وس 55وف ت 55الق 55ون ج 55زاء اع 55مال 55كم ف 55ي ال 55ظلمة وفس 55ر أي 55ضا ً  :ه 55ذه س 55اع 55تكم ب 55ان :
يؤذن لكم اآلن وللشيطان معلمكم بان تضعوا في حيز العمل نياتكم الشريرة .
في اقتياد يسوع الى بيت رئيس الكهنة ونكران بطرس االول
)  ( 54ف??قبضوا ع??ليه وق??ادوه ال??ى ب??يت رئ??يس ال??كهنة وك??ان ب??طرس ي??تبعه م??ن ب??عيد
)  ( 55واض?رم?وا ن?ارا ً ف?ي وس?ط ال?دار وج?لسوا ح?ول?ها فج?لس ي?طرس ف?يما ب?ينهم ) 56
( ف?رأت?ه ج?اري?ة ج?ال?ساص ع?ند ال?ضوء ف?تفرس?ت ف?يه ث?م ق?ال?ت ان ه?ذا أي?ضا ً ك?ان م?عه
)  ( 57فأنكره قائالً يا امراة اني لست اعرفه .
شرح بشارة متى  57 : 26و 58ثم  69و 70
املحاكمة أمام املجلس اليهودي
عدد  : 57والذين أمسكوا يسوع مضوا به الى قيافا رئيس الكهنة  ،حيث اجتمع الكتبة والشيوخ .
ان االم5كنة او امل5راح5ل ال5تي أخ5ذوا ال5يها س5يدن5ا ه5ي اوالً ب5يت ح5ان5ان وم5ن ه5ناك ال5ى ب5يت ق5ياف5ا ث5م ال5ى مج5معهم ف5بيالط5وس
فهيرودس فديوان بيالطس فالجلجلة حيث صلبوه  .وهذه عوض املراحل التي عملها الجدادهم ملا خرجوا من مصر .
بطرس ينكر يسوع
عدد  : 69اما بطرس فكان جالسا ً خارجا ً في الدار  ،فجاءت اليه جارية قائلة  “ :وانت كنت مع يسوع الجليلي ! “ .
عدد  : 70فانكر قدام الجميع قائالً  “ :لست ادري ما تقولني ! “
ل5م ي5كن س5ؤال ال5جاري5ة ل5بطرس ف5ي م5عرض ك5الم ج5ار ص5دف5ة أو ات5فاق5ا ً ب5ل ب5تدب5ير م5ن اهلل  .وك5أن ل5سان ح5ال5ها ي5قول ك5يف ل5م
تكن معه وكيف ال تدريه ففي الحالتني انت كاذب النك كنت معه وتدريه وانت رفيقه .

ع5دد  : 58وام5ا ب5طرس ف5تبعه م5ن ب5عيد ال5ى دار رئ5يس ال5كهنة  ،ف5دخ5ل ال5ى داخ5ل وج5لس ب5ني الخ5دام
لينظر النهاية .
ك5ان س5معان ي5خاف ان ي5تقدم  .ول5م يه5رب م5ن ك5ثرة م5حبته  .ودخ5ل وج5لس ل5ينظر م5اذا ت5كون ن5تيجة
محاكمته .
في نكران بطرس الثاني
)  ( 58وبعد قليل رآه آخر فقال أنت ايضاص منهم  .فقال يا رجل لست منهم .
شرح بشارة متى  71 : 26و72
عدد  : 71ثم اذ خرج الى الدهليز رأته أخرى  ،فقالت للذين هناك  “ :وهذا كان مع يسوع الناصري ! “
عدد  : 72فانكر ايضا ً بقسم  “ :اني لست أعرف الرجل ! “ .

في نكران بطرس الثالث وتوبته
)  ( 59وب??عد ن??حو س??اع??ة اك??د ع??ليه آخ??ر ق??ائ ?الً ف??ي ال??حقيقة ه??ذا اي??ضا ً ك??ان م??عه ف??ان??ه
ج ??ليلي)  ( 60ف ??قال ب ??طرس ي ??ا رج ??ل ال أدري م ??ا ت ??قول وف ??ي ال ??حال ب ??ينما ه ??و ي ??تكلم
ص??اح ال??دي??ك )  ( 61ف??ال??تفت ال??رب ون??ظر ال??ى ب??طرس ف??تذك??ر ب??طرس ك??الم ال??رب اذ ق??ال
ان?ك ق?بل ان ي?صيح ال?دي?ك ت?نكرن?ي ث?الث م?رات )  ( 62فخ?رج ب?طرس ال?ى خ?ارج وب?كى
بكا ًء مرا ً .
شرح بشارة متى 75 73 : 26
عدد  : 73وبعد قليل جاء القيام وقالوا لبطرس  “ :حقا ً انت أيضا ً منهم  ،فان لغتك تظهرك ! “ .
ٍ
حينئذ يلعن ويحلف  “ :اني ال اعرف الرجل ! “ وللوقت صاح الديك .
عدد  : 74فابتدأ
خ5رج ال5ى ال5باب ل5ئال ي5رى ف5رأت5ه أخ5رى  .ومل5ا ام5سك ب5ه ه5ؤالء ال5رج5ال وق5ال5وا ل5ه وان5ت أي5ضا ً م5نهم ازداد ن5كران5ا ً وأق5سم ب5لعنات
ان5ه ال ي5عرف5ه  .زع5م ق5وم ان ب5طرس ان5كر ان امل5سيح ان5سان ول5كنه ع5ارف ب5ه ان5ه ال5ه  .وه5ذا ال5زع5م ب5اط5ل اذ ل5و ص5ح ل5كان ت5ان5س
امل 55سيح خ 55ياالً  .الن ب 55طرس م 55ا اع 55ترف ب 55ه ان 55ه ذو جس 55د م 55تنفس ف 55قط ب 55ل ك 55ذب اي 55ضا ً ان 55باء س 55يدن 55ا ال 55قائ 55ل ل 55ه ان 55ك ت 55نكرن 55ي
وال55حقيقة ه55ي ان55ه ك55فر وج55دف ح55قا ً ل55خوف55ه م55ن امل55وت الن امل55وت ك55ان وقٍ 5
5تئذ ص55عبا ً ج55دا ً  .وع55لة ك55فره ت55رك امل55سيح اي55اه لح55ري55ته
ليظه5ر ان5ه ح5ر ف5ي ك5فره ل5يس م5رغ5ما ً ول5كي ي5ختبر ض5عف ن5فسه ول5كي ال ي5تكبر ف5يما ب5عد ع5ند ص5نعه ال5عجائ5ب ال5باه5رة  .ان
ال55فضيلة ت55قوم م55ن ش55يئني م55ن ارادت55نا وم55ن م55عون55ة اهلل وع55ليه ف55ال ي55جوز ان ن55لقي ك55ل ش55يء ع55لى اهلل وال ان ن55تكل ع55لى ق55وت55نا
وارادتنا في تكميل الفضائل بل علينا ان نبتدي قاصدين اتمامها ومن اهلل القوة والعون

ذك 55ر م 55تى وم 55رق 55س ول 55وق 55ا ان ب 55طرس ان 55كر س 55يده ف 55ي ب 55يت ق 55ياف 55ا وذك 55ر ي 55وح 55نا ان ك 55فر ب 55طرس ل 55لمرة االول 55ى ك 55ان ف 55ي ب 55يت
ح 55ان 55ان  .ام 55ا ن 55حن ف 55نقول ان ك 55فره امل 55ثلث ك 55ان م 55ا ب 55ني ب 55يت ح 55نان ل 55بيت ق 55ياف 55ا  .ث 55م ان م 55تى ي 55قول ان ب 55طرس س 55ئل م 55ن
ال 55جاري 55تني ول 55وق 55ا ي 55قول ان 55ه س 55ئل م 55ن ال 55جاري 55ة ال 55واح 55دة وم 55رق 55س ي 55قول ان 55ه س 55ئل م 55ن ال 55جاري 55ة ال 55واح 55دة م 55رت 55ني  .ث 55م ان م 55تى
وم5رق5س ي5قوالن ان5ه س5ئل ف5ي امل5رة ال5ثال5ثة م5ن ال5ذي5ن ك5ان5وا واق5فني  .ول5وق5ا ي5قول ان5ه س5ئل ف5ي امل5رة ال5ثال5ثة م5ن آخ5ري5ن وي5وح5نا
ي5قول ان5ه س5ئل ف5ي امل5رة االول5ى م5ن ال5فتاة ال5جاري5ة وان5ه ف5ي امل5رة ال5ثان5ية س5ئل م5ن آخ5ري5ن وامل5رة ال5ثال5ثة س5ئل م5ن اح5د ع5بيد
رئ5يس ال5كهنة ن5سيب ال5ذي ق5طع ب5طرس اذن5ه  .أم5ا ن5حن ف5نقول ان ل5فظة آخ5ري5ن ت5طلق اح5يان5ا ً ع5لى ال5فتاة اي ال5جاري5ة .وع5ليه
ف55ان ق55ول ل55وق55ا وي55وح55نا ال55ذي55ن ق55اال ان55ه ق55يل ل55ه م55ن آخ55ري55ن ه55و ال55ذي ذك55ره م55تى وم55رق55س اذ ق55اال ان55ه ف55ي امل55رة ال55ثان55ية س55ئل م55ن
ال5جاري5ة  .وك5ذل5ك ق5ول ي5وح5نا ان5ه ق5يل ل5ه م5ن ال5عبد ه5و ال5ذي ذك5ره م5تى وم5رق5س اذ ق5ال ان5ه س5ئل م5ن اول5ئك ال5واق5فني  .وي5تضح
م5ن ق5ول ل5وق5ا ) ان امل5سيح ال5تفت ون5ظر ال5ى ب5طرس ( ان ب5طرس ن5سي ان5باء س5يدن5ا اي5اه ب5االن5كار ح5تى ان ص5ياح ال5دي5ك ل5م
ي55ذك55ره ول55كن ال55تفات امل55سيح ع55ندم55ا ن55ظر ال55يه ج55عله ي55تنبه وي55بكي وك55أن ل55سان ح55ال ذل55ك االل55تفات ي55قول ل55ه ت55ذك55ر م55ا ان55بأت55ك ب55ه
فانه قد تم فعليك ان تفوز بنفسك وتتوب .
ع5دد  : 75ف5تذك5ر ب5طرس ك5الم ي5سوع ال5ذي ق5ال ل5ه  “ :ان5ك ق5بل ان ي5صيح ال5دي5ك ت5نكرن5ي ث5الث م5رات “  .فخ5رج ال5ى خ5ارج
وبكى بكا ًء مرا ً .
ي5سأل ال5بعض مل5اذا ق5ال م5رق5س ان5ه ق5بل ان ي5صيح ال5دي5ك م5رت5ني ت5نكرن5ي ث5الث م5رات ؟ ال5جواب ان ص5ياح ال5دي5ك االول ك5ان
ب5عد ن5كران ب5طرس االول وص5ياح5ه ال5ثان5ي ك5ان ب5عد ن5كران5ه ث5الث م5رات  .الن ك5ل م5ا ي5صيح ال5دي5ك ي5صيح ص5يحتني أو ث5الث5ا ً .
ف55قال ال55قدي55س م55تى ان55ه ق55بل ان ي55صيح ال55دي55ك امل55رة االول55ى أي وي55كمل ك55ل ص55يحات55ه ت55نكرن55ي ث55الث م55رات  .وك55يفية ذل55ك ان55ه مل55ا
ان5كره س5معان امل5رة االول5ى ص5اح ال5دي5ك وق5بل ان ي5كمل ص5ياح5ه ل5لمرة ال5ثان5ية م5ن ال5صيحة االول5ى أن5كر س5معان امل5سيح امل5رة
ال5ثان5ية وال5ثال5ثة  .ف5على ه5ذا امل5نوال ات5فق االن5جيليون  .ق5ال آخ5رون ان5ه ف5ي ت5لك ال5ليلة ص5اح ذل5ك ال5دي5ك م5رت5ني االول5ى ط5بيعية
وال5ثان5ية خ5الف5ا ً ل5عادت5ه  .وذل5ك ب5تدب5ير رب5ان5ي س5بق وج5عله ان ي5صيح أوالً ل5كي ي5منع ب5طرس م5ن ال5كفر ب5ه م5ع ان ذل5ك ل5م ي5فده
ش55يئا ً ب55ل ازداد اث55ما ً وك55فر م55رت55ني أخ55ري55ني وك55ل ذل55ك م55ن خ55وف55ه وحٍ 5
5ينئذ ص55اح ال55دي55ك  .وق55د س55مى م55رق55س وح55ده ه55ذه ال55صيحة
ث55ان55ية نس55بة ل55الول55ى ال55تي ك55ان55ت ب55ال55هام ال55سيد امل55سيح الن55ه ك55تب ع55ن ك55فر م55علمه ب55ال55تفصيل الن ب55طرس ك55ان ق55د اوص55اه ان
ي5كتب ع5ن ال5خوف وال5كفر ب5ال5تدق5يق الج5ل ذل5ك ك5تب ع5نه ك5ما ح5دث ف5سمى ه5ذه امل5لهمة أول5ى وت5لك ال5طبيعية ث5ان5ية  .ام5ا م5تى
ول55وق55ا وي55وح55نا ف55ذك55روا امل55رة ال55طبيعية ف55قط  .وأراد امل55سيح ان ي55عترف س55معان ب55ضعفه وي55توب راج55عا ً ال55يه ف55لم ي55تب ال ب55صياح
ال5دي5ك ك5عادت5ه وال ب5صياح5ه خ5ارج5ا ً ع5ن ع5ادت5ه امل5ال5وف5ة  .ول5م يخج5ل م5ن ن5فسه ع5ما أت5اه م5ن ال5نكران ال5ى ان ال5تفت ال5يه ال5سيد
ٍ
5حينئذ خ55رج خ55ارج5ا ً وب55كى وب55بكائ55ه ف55تح ب55اب ال55توب55ة ل55لتائ55بني وب55قول55ه ب55كاء م55را ً اوض55ح ان55ه م55ن ك55ل ق55لبه ي55بكي  .وك55ما
امل55سيح ف5
ق5لنا آن5فا ً ك5فره ص5در ع5ن خ5وف5ه وع5ن س5ماح رب5نا ول5يس م5ن ش5ره أو ب5غضه ل5لمسيح  .وب5كاؤه ب5ره5ن ش5دة م5حبته أم5ان5ته ل5سيده
.

في االهانات التي احتملها يسوع عند قيافا
)  ( 63وك?ان ال?رج?ال ال?ذي?ن ق?بضوا ع?ليه يه?زأون ب?ه وي?ضرب?ون?ه )  ( 64وغ?طوه وط?فقوا
ي??لطمون??ه وي??سأل??ون??ه ق??ائ??لني ت??نبأ م??ن ال??ذي ض??رب??ك )  ( 65وأش??ياء أخ??ر ك??ثيرة ك??ان??وا
يقولونها عليه مجدفني .

شرح بشارة متى  67 : 26و68
ٍ
حينئذ بصقوا في وجهه ولكموه  ،وآخرون لطموه
عدد : 67
لم يبصق اليهود بوجهه ولم يضربه العبد بما انه اله النه عال بطبعه عن اآلالم والسخرية بما انه صار انسانا ً .
عدد  : 68قائلني  “ :تنبأ لنا ايها املسيح من الذي ضربك ؟ “ .
اوض55ح م55رق55س ه55ذا ب55ان55هم غ55طوا وج55هه ول55كموه )  . ( 65 : 14وب55ما ان55ه ع55رف اف55كاره55م ون55يات55هم م55رات ش55تى ف55اس55تهزأوا ب55ه
قائلني ما دمت تعرف الخفايا تنبأ لنا من الذي ضربك .

)  ( 66ومل?ا ك?ان ال?نهار اج?تمع ش?يوخ ال?شعب ورؤس?اء ال?كهنة وال?كتبة وأح?ضروه ال?ى
م?حفلهم وق?ال?وا ان ك?نت أن?ت امل?سيح ف?قل ل?نا )  ( 67ف?قال ل?هم ان ق?لتُ ل?كم ال تؤم?نون )
 ( 68وان س?أل?تكم ال ت?جيبون?ني وال ت?طلقون?ي )  ( 69ول?كن م?ن اآلن ي?كون اب?ن البش?ر
ج ??ال ??سا ً ع ??ن ي ??مني ق ??درة اهلل  ( 70 ) .ف ??قال الج ??ميع أف ??أن ??ت اب ??ن اهلل  .ف ??قال ل ??هم أن ??تم
تقولون اني انا هو )  ( 71فقالوا ما حاجتنا الى شهادة انا قد سمعنا من فمه
راجع شرح بشارة متى  1 : 27و 2
تسليم يسوع الى بيالطس
عدد  : 1وملا كان الصباح تشاور جميع رؤساء الكهنة وشيوخ الشعب على يسوع حتى يقتلوه ،
عدد  : 2فاوثقوه ومضوا به ودفعوه الى بيالطس البنطي الوالي .
ت5شاور رؤس5اء ال5كهنة وش5يوخ ال5شعب ع5لى ق5تل ي5سوع خ5يفة ان يح5دث س5جس ف5ي ال5شعب ك5ما ج5رى ف5ي أزم5نة أخ5رى  .ول5م
ي55علموا ان امل55سيح ب55ارادت55ه أس55لم ن55فسه ال55يهم  .وأوث55قوا ي55دي55ه ال55ى خ55لفه واخ55ذوه ال55ى ب55يالط55س الن ح55كمهم ك55ان ق55د ب55طل ث55م
ل 55يبينوا ان 55هم ال ي 55قتلون 55ه ب 55موج 55ب ح 55كمهم وال بس 55بب ض 55جيج ال 55شعب وه 55يجان 55ه ب 55ل ب 55موج 55ب ال 55نام 55وس امل 55وس 55وي او ب 55الح 55ري
كعاص على قيصر ومفنت.
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اإلصحاح الثالث والعشرون
حضور يسوع أمام بيالطس واستنطاقه

)  ( 1ف?قام ج?ميع ج?مهوره?م وم?ضوا ب?ه ال?ى ب?يالط?س )  ( 2وط?فقوا ي?شكون?ه ق?ائ?لني
ان?ا وج?دن?ا ه?ذا يفس?د أم?تنا وي?منع أداء الج?زي?ة ل?قيصر وي? ّدع?ي ان?ه ه?و امل?سيح امل?لك )
 ( 3ف?سأل?ه ب?يالط?س ق?ائ?الً ه?ل أن?ت م?لك ال?يهود  .ف?أج?اب?ه أن?ت ق?لت )  ( 4ف?قال ب?يالط?س
لرؤساء الكهنة وللجموع اني لم اجد على هذا الرجل ع ّلة .
شرح بشارة متى 14 -11 : 27
بيالطس يسأل يسوع
عدد  :11فوقف يسوع امام الوالي فسأله الوالي قائالً  “ :أأنت ملك اليهود ؟ “ فقال له يسوع  “ :انت تقول “ .
م55ن ج55ملة ش55كاوي ال55يهود ش55كا ٍو ل55ها ع55الق55ة ب55ال55سياس55ة ك55قول55هم ان55ه ق55ال ع55ن ن55فسه ان55ه م55لك ال55يهود  .ول55ذل55ك ت55رك ب55يالط55س ك55ل
ش 55كوى وأخ 55ذ يس 55تنطقه ع 55ن ه 55ذه الن 55ها ض 55د س 55لطة ال 55روم 55ان 55يني  .ف 55جاوب 55ه امل 55سيح ان 55ت ق 55لت اي ص 55دق ان 55ي أن 55ا ه 55و امل 55لك .
وامل55سيح ل55م ي55داف55ع ع55ن ن55فسه وال ج55اوب ال55يهود الن55ه ع55لم ان ال ف55ائ55دة ل55هم م55ن ذل55ك وان الب55د م55ن ان ي55قتلوه وث55م ل55كي ت55تم ن55بوة
اشعيا القائلة لم يفتح فاه ) . ( 7 : 53
عدد  : 12وبينما كان رؤساء الكهنة والشيوخ يشتكون عليه لم يجب بشيء .
عدد  : 13فقال له بيالطس  “ :أما تسمع كم يشهدون به عليك ؟ “ .
عدد  : 14فلم يجبه وال عن كلمة واحدة حتى تعجب الوالي جدا ً .
تعب الوالي النه رأى من له الحق ان يطعن في ما يشكونه ساكتا ً.

في حضور يسوع امام هيرودس واقتياده ثانية الى بيالطس
)  ( 5ف?لجوا وق?ال?وا ان?ه ي?هيج ال?شعب اذ ي?علم ف?ي ال?يهودي?ة ك?لها م?بتدئ?ا ً م?ن الج?ليل
ال?ى ه?هنا )  ( 6ف?لما س?مع ب?يالط?س ذك?ر الج?ليل س?أل ه?ل ال?رج?ل ج?ليليّ )  ( 7ومل?ا ع?لم
ان??ه م??ن اي??ال??ة ه??يرودس ارس??له ال??ى ه??يرودس وك??ان ف??ي ت??لك االي??ام ف??ي اورش??ليم ) ( 8
ف ??لما رأى ه ??يرودس ي ??سوع ف ??رح ج ??دا ً ألن ??ه م ??ن زم ??ان ط ??وي ??ل ك ??ان يش ??تهي أن ي ??راه
ل?سماع?ه ع?نه أش?ياء ك?ثيرة وي?رج?و أن ي?عاي?ن آي?ة ي?صنعها )  ( 9ف?سأل?ه ب?كالم ك?ثير ف?لم
ي ??جبه ب ??شيء )  ( 10وك ??ان رؤس ??اء ال ??كهنة وال ??كتبة واق ??فني ي ??شكون ??ه ب ??لجاج ??ة ) ( 11
ف?ازدراه ه?يرودس م?ع ج?نوده وه?زا ب?ه وال?بسه ث?وب?ا ً الم?عا ً وردّه ال?ى ب?يالط?س ) ( 12
وتصادق هيرودس وبيالطس في ذلك اليوم وقد كانا من قبل متعادين .

ك 55ان 55ت ال 55عداوة مس 55تحكمة ب 55ني ب 55يالط 55س وه 55يردس بس 55بب م 55ا ارت 55كبه ب 55يالط 55س م 55ن ال 55قتل ن 55كاي 55ة
ب 55هيرودس ع 55ندم 55ا ق 55طع رأس ي 55وح 55نا  .وارت 55أى ف 55ري 55ق آخ 55ر ان س 55بب ه 55ذه امل 55ذب 55حة ص 55ادر ع 55ن ان
بيالطس وجد الناس يقدمون ذبائح محرمة عليهم .
)  ( 13ف55دع55ا ب55يالط55س رؤس55اء ال55كهنة وال55عظماء وال55شعب )  ( 14وق55ال ل55هم ق55دم55تم ال 5يّ ه55ذا ال55رج55ل
ك5أن5ه ي5فنت ال5شعب وه5ا أن5ا ق5د ف5حصته أم5ام5كم ف5لم أج5د ع5لى ه5ذا ال5رج5ل ع5ل ًة م5ما ت5شكون5ه ب5ه ) ( 15
وال ه5يرودس أي5ضا ً ألن5ي أرس5لتكم ال5يه وه5وذا ل5م ي5صنع ب5ه ش5يء م5ن ح5كم امل5وت )  ( 16ف5أن5ا أؤ ّدب5ه
وأطلقه .
في تفضيل اليهود برأبا على يسوع وطلبهم صلب يسوع
)  ( 17وك ??ان ال ب? ? ّد ل ??ه ان يطلق ل ??هم ف ??ي ك ??ل ع ??يد رج? ?الً )  ( 18ف ??صاح ??وا ك ??لهم ج ??ملةً
ق??ائ??لني ارف??ع ه??ذا أطلق ل??نا ب??رأب??ا )  ( 19وك??ان ذاك ق??د أل??قي ف??ي ال??سجن ألج??ل ف??تنة
ح??دث??ت ف??ي امل??دي??نة وق??تل )  ( 20ف??ناداه??م ب??يالط??س م??رة أخ??رى وه??و ي??ري??د أن يطلق
ي??سوع )  ( 21ف??صرخ??وا ق??ائ??لني اص??لبه اص??لبه )  ( 22ف??قال ل??هم م??رة ث??ال??ثة وأي ش ?رّ
ص ??نع ه ??ذا ان ??ي ل ??م أج ??د ع ??ليه ع ??ل ًة ل ??لموت ف ??أن ??ا او ّدب ??ه واط ??لقه )  ( 23ف ??أل ??حوا ع ??ليه
ب ??اص ??وات ع ??ال ??ية ط ??ال ??بني ان ي ??صلب واش ??تدت أص ??وات ??هم )  ( 24ف ??حكم ب ??يالط ??س ان
يج?ري م?طلبهم )  ( 25ف?أطلق ل?هم ال?ذي ط?لبوه ذاك ال?ذي أل?قي ف?ي ال?سجن ألج?ل ف?تنة
وق??تل واس??لم ي??سوع الرادت??هم )  ( 26وب??ينما ه??م م??نطلقون ب??ه أم??سكوا س??معان رج ?الً
قيروانيا ً كان آتيا ً من الحقل وجعلوا عليه الصليب ليحمله خلف يسوع .
شرح بشارة متى 26 - 15 : 27
الحكم على يسوع باملوت
عدد  : 15وكان الوالي معتادا ً في العيد ان يطلق للجمع أسيرا ً واحدا ً  ،من ارادوه .
ٍ
حينئذ أسير مشهور يدعى باراباس .
عدد  : 16وكان لهم
ع5دد  : 17ف5فيما ه5م م5جتمعون ق5ال ل5هم ب5يالط5س  “ :م5ن ت5ري5دون ان أط5لقه ل5كم ؟ ب5اراب5اس أم ي5سوع ال5ذي ي5قال ل5ه امل5سيح ؟
“
عدد  : 18النه علم انهم اسلموه حسدا ً.
ك5ان5وا ي5طلقون أس5يرا ً واح5دا ً ف5ي ع5يد ال5فصح ف5قط ب5نوع ال5رح5مة واك5رام5ا ً ل5لعيد الن5هم ف5يه أط5لقوا م5ن ع5بودي5ة امل5صري5ني  .وك5ان
ي55دع55ى ب55راب55ا ه55ذا ي55سوع وذل55ك واض55ح م55ن االن55جيل املج55موع م55ن االرب55عة وم55ن ق55ول ب55يالط55س ) م55ن ت55ري55دون … أب55اراب55اس أم
يسوع الذي يقال له املسيح ( ولم يشأ االنجيلي ان يكتب اسمه لئال يكون في الكتاب مطابقا ً باالسم لسيدنا .

ع55دد  : 19واذ كـ55ان ج55الـ55سا ً ع55لى ك55رسـ55ي ال55واليـ55ة أرسـ55لت ال55يه امـ55رأت55ه ق55ائـ55لة  “ :إي55اك وذل55ك ال55بار  ،الن55ي ت55أمل55ت ال55يوم ك55ثيراً
في حلم من أجله “ .
ل55م ت55خبره ب55الح55لم ف55ي ال55بيت الن55ها ك55ان55ت غ55ير ع55ارف55ة م55ا ق55د ج55رى م55ن أم55ر ي55سوع م55ع ع55ظماء ال55كهنة ل55يالً  .ول55م ي55كن ق55د ب55لغها
خ5بر وق5وف امل5سيح ق5دام زوج5ها ول5كن مل5ا أص5بح ال5صباح وب5لغها ان رج5لها ج5لس ع5لى امل5نبر ل5يدي5ن ي5سوع أرس5لت تح5ذره .
وال ي5بعد ان5ها رات امل5سيح ول5كنها ل5م ت5عتد ب5ه وال ه5مها أم5ره واال ل5قال5ت ل5رج5لها م5ن أج5له  .ول5كن مل5ا رأت ض5جة ف5ي امل5دي5نة ع5نه
ت5ذك5رت الح5لم ف5اس5رع5ت وح5ذرت زوج5ها  .ول5م يح5لم زوج5ها به5ذه ال5رؤي5ا امل5قدس5ة الن5ه ل5م ي5كن مس5تحقا ً ول5و رأى ف5ي م5نام5ه م5ا
رأت5ه زوج5ته وق5صه ع5لى ال5يهود مل5ا ك5ان5وا ي5صدق5ون5ه ب5ل ك5ان5وا ي5قول5ون ب5ما ان5ه ي5ري5د خ5الص5ه ي5قول ع5نه ه5ذا ال5كالم  .أو اق5له ك5ان
ي5كشفه ل5هم ل5ئال ي5الم م5ن ض5ميره ان5ه رأى ه5كذا وم5ا خ5لصه  .واس5م ام5رأة ب5يالط5س ل5وك5ان5يا  .وق5ول5ها ) ت5وج5عت ال5يوم ( يخج5ل
الخ55لقيدون55يون واالرم55ن ال55ذي55ن يحس55بون ب55دء ال55يوم م55ن ال55صباح ف55ان ام55رأة ب55يالط55س ال55تي رات الح55لم ل55يالً ت55راه55ا ق55د حس55بت
ال5نهار م5ع ال5ليل ال5ذي ع5بر ك5ما ك5تب م5تى  .ان ال5يوم أرب5عة وعش5رون س5اع5ة واب5تداؤه يحس5ب م5ن امل5ساء ك5ما ه5و ع5ندن5ا وق5د
ت55وج55عت امل55رأة ل55يالً الن55ها رأت ح55لما ً م55خيفا ً وك55لما ارادت ان تس55تيقظ تخ55لصا ً م55ما اخ55اف55ها ف55يه ك55ان55ت ت55ظل ن55ائ55مة رغ55ما ً ع55نها
ل55كي ت55تأل55م م55ما ت55رى ف55يه وت55تأث55ر م55نه  .ق55ال ق55وم ان55ها ل55م ت55خبر زوج55ها ف55ي ال55صباح ع55ن الح55لم الن55ه ك55ان ن55ائ55ما ً ت55لك ال55ليلة ف55ي
م 55وض 55ع آخ 55ر غ 55ير ال 55بيت ل 55ذل 55ك أرس 55لت ال 55يه تح 55ذره  .ام 55ا ال 55قدي 55س اف 55رام ف 55يقول ان 55ه ب 55تدب 55ير م 55ن اهلل ن 55سيت الح 55لم ح 55تى اذا
أرس 55لت ال 55يه تح 55ذره وه 55و ف 55ي م 55نصة ال 55قضاء ي 55نده 55ش ال 55سام 55عون  .واذ امل 55دي 55نة ك 55لها م 55ضطرب 55ة ع 55لى رج 55لها بس 55بب ي 55سوع
أرس5لت تح5ذره ق5ائ5لة ال ت5عمل ارادة أه5ل امل5دي5نة ب5ل خ5لص ال5رج5ل م5ن اي5دي5هم ق5ال ق5وم ان5ها رأت ح5ول5ها ت5نان5ني ي5حاول5ون ل5دغ5ها
وامل55سيح ل55م ي55دع55هم  .وق55ال آخ55رون ان55ها رأت س55يدن55ا ج55ال55سا ً ع55لى ك55رس55ي عٍ 5
5ال وم55نبر م55خيف وان55ه م55ثل ال55حاك55م ع55لى ال55كل
وال55دي55ان وس55لطان55ه م55متد ع55لى ك55ل االق55طار وان امل55الئ55كة يخ55دم55ون55ه ب55خوف ورع55دة ص55ارخ55ني ق55ائ55لني ه55ذا ه55و ي55سوع م55لك ال55يهود
ال55ذي ي55دان ق55دام ب55يالط55س  .وق55ال غ55يره55م ان55ها رأت رؤى م55فزع55ة  .وق55د ت55كلمنا ع55ن االح55الم ف55ي ت55فسيرن55ا ) ص  ( 20 : 1م55ن
بشارة متى فليراجع .
حرضوا الجموع على ان يطلبوا باراباس ويهلكوا يسوع .
عدد  : 20ولكن رؤساء الكهنة والشيوخ ّ
تنازل رؤساء الكهنة الى الجموع ليقنعوهم أن يطلبوا هالك يسوع دليل على انهم كانوا متعطشني الى قتله .
عدد  : 21فأجاب الوالي وقال لهم َ “ :من ِمن االثنني تريدون ان اطلق لكم “  .فقالوا  “ :باراباس ! “ .
خ5يره5م ب5ني ي5سوع ال5بريء وب5اراب5اس ال5شقي ظ5نا ً م5نه ان5هم يس5تحون ان ي5قول5وا ع5الن5ية ل5يصلب امل5سيح  .ل5كنهم ل5م يخج5لوا ال
م5ن ال5ديّ5ان وال م5ن امل5سيح وال خ5اف5وا م5ن ان ي5طلبوا ص5لب ال5بريء  .وق5د ذك5ره5م ب5يالط5س ب5يسوع وزاد ع5ليه اس5م امل5سيح أوالً
ل5كي ي5ميزه ع5ن ب5اراب5اس ال5ذي ك5ان ي5دع5ى ه5و اي5ضا ً ي5سوع وث5ان5يا ً ليه5دي غ5ضبهم ع5لهم ي5طلبون ل5ه ق5صاص5ا ً خ5فيفا ً يج5ري5ه
ع5ليه وي5طلقه  .ام5ا ال5يهود ول5و ان5هم ب5ارادت5هم الح5رة ط5لبوا ب5راب5ا ول5كن ال5تدب5ير االل5هي ح5رك5هم ان ي5طلبوا اط5الق ب5راب5ا ح5ام5ل
ش5كل ص5ورة امل5سيح ون5ائ5به  .ف5كما ان آدم أخ5طأ وح5بس ف5ي ال5هاوي5ة ث5م اط5لق م5ن ق5يود ال5جحيم ب5صلب امل5سيح ه5كذا ب5راب5ا
أخطأ وحبس ثم اطلق .
عدد  : 22فقال لهم بيالطس  “ :فماذا أفعل بيسوع الذي يقال له املسيح .؟ “ قال له الجميع  “ :ليصلب ! “
عدد  : 23فقال الوالي  “ :وأي شر عمل ! “  .فكانوا يزدادون صراخا ً قائلني  “ :ليصلب ! “
ف5ي س5ؤال ب5يالط5س ه5ذا ش5يء م5ن ال5تعجب أو ل5عله ك5ان ي5أم5ل أن ي5طلبوا اط5الق االث5نني ف5تكون ل5ه ح5جة ان ي5طلق ي5سوع ب5ال
خ55وف م55ن ان ي55شكوه ال55ى ق55يصر  .وع55وض5ا ً ع55ن ان ي55ثبتوا م55ا يش55تكون ب55ه ع55ليه م55حتجني ان55ه ع55مل ك55ذا وك55ذا ف55صاروا ح55كام5اً

ع55ليه  .ول55م ي55قول55وا اق55تله او أم55ته ب55ل اص55لبه ل55يثبتوا ع55ليه ان55ه م55ضل ومج55دف ومس55توج55ب ص55لب ال55عار واالزدراء الن امل55وت ع55لى
ال5صليب ه5و ش5ر امل5يتات ث5م ان5هم ط5لبوا ص5لبه ليج5لبوا ع5ليه ل5عنة ال5نام5وس ك5قول5ه ) م5لعون ك5ل م5ن ع5لق ع5لى خش5بة ) غ5ل : 3
 ( 14ول5و ان5هم ب5قلب م5ملوء غ5ش ط5لبوا ص5لبه وه5م م5دان5ون ل5ذل5ك ل5كن ال5تدب5ير االل5هي اث5بت ق5ول5ه ان5ه س5يصلب  .وت5كراره5م ل5فظة
اصلبه داللة واضحة على كثرة غضبهم الشديد عليه والتشفي منه .
ع5دد  : 24ف5لما راى ب5يالط5س ان5ه ال ي5نفع ش5يئا ً  ،ب5ل ب5الح5ري يح5دث ش5غب  ،اخ5ذ م5اء وغس5ل ي5دي5ه ق5دام الج5مع ق5ائ5الً  “ :ان5ي
بريء من دم هذا البار ! ابصروا انتم ! “ .
ت5حقق ب5يالط5س ان امل5سيح ب5ريء م5ن ازدح5ام ال5يهود وض5جتهم ع5ليه وال5حاح5هم ب5صلبه وم5ن تح5ذي5ر ام5رأت5ه  .الج5ل ذل5ك ط5لب
م5اء وغس5ل ي5دي5ه  .وق5د اظه5ر ل5لناس بغس5ل ي5دي5ه ط5هارة أف5كاره وان5ه ب5ريء م5ن ه5ذا ال5حكم ال5خارج ع5ن ال5نام5وس وال5عدل ول5كنه
م5لوم الن5ه خ5اف م5ن ال5يهود ف5كان ي5جب ان يخ5لصه ك5ما خ5لص ق5ائ5د امل5ئة ح5ياة ب5ول5س ) اع  ( 36 – 31 : 21م5ع ان ق5ائ5د امل5ئة
ك5ان ي5علم ان ف5ي تخ5ليص ح5ياة ب5ول5س س5تكون ض5جة وف5تنة ع5ظيمة وم5ع ك5ل ه5ذا ل5م ي5ترك ال5يهود ان ي5قتلوه ي5قول ال5بعض ان
ب55يالط55س خ55اف ان ي55طلقه الن55هم ك55ان55وا ي55قول55ون ان امل55سيح ج55عل ن55فسه م55لكا ً ف55كان ي55جب ان ي55فحص ع55نه ل55يرى ه55ل ف55يه ش55يء
م 55ما ن 55قلوه ل 55ه م 55ن ال 55عصيان ك 55ما ل 55و ج 55مع ف 55ضة وذه 55با ً ك 55ثيرا ً أو ع 55ساك 55ر ول 55كن ال 55حال ب 55ال 55عكس ف 55ان 55ه ل 55م ي 55ر وال ع 55الم 55ة م 55ن
ال55عصيان ف55يه وم55ع ذل55ك ف55ان55حاز م55ع ال55يهود ورآه55م ل55ذل55ك ل55م ي55عتقه امل55سيح م55ن امل55الم55ة ق55ال آخ55رون ان ام55رات55ه ارس55لت تح55ذره
وال5يهود ي5ضجون ع5ليه ف5لم ي5علم ال5ى اي ط5رف ي5ميل ف5اح5تال ح5يلة وه5ي ان5ه ب5واس5طة ال5عادة ال5جاري5ة ع5نده5م ال5تي ه5ي اط5الق
اس5ير ل5هم ف5ي ال5عيد يخ5لص ي5سوع ول5كنه ل5م ي5نجح وق5د ك5ان ي5جب ع5لى ال5يهود ان ي5ندم5وا م5ن ق5ول ي5هوذا اخ5طات وم5ن خ5نقه
ب5نفسه وم5ن ح5لم ام5راة ب5يالط5س وم5ن غس5ل ي5دي5ن ب5يالط5س وم5ن س5كوت ي5سوع وم5ن ص5الت5ه الج5لهم وه5ي ق5ول5ه ي5ا اب5تاه اغ5فر
لهم  .ومن العجائب التي جرت في وقت صلبه .
عدد  : 25فاجاب جميع الشعب وقالوا  “ :دمه علينا وعلى أوالدنا “ .
اي ل55ينتقم اهلل م55نا ان ك55نا اس55لمناه ظ55لما ً  .ام55ا مخ55لصنا ف55لم ي55ترك ج55زم55هم ع55لى ان55فسهم ل55كنه ق55بل ال55تائ55بني م55نهم ك55بول55س
وبعض الفريسيني وربوات منهم الذين آمنوا في اليهودية ) اع . ( 20 : 21
ٍ
حينئذ أطلق لهم باراباس  ،وأما يسوع فجلده وأسلمه ليصلب .
عدد : 26
ه5نا اي5ضا ً وج5د ب5يالط5س م5ذن5با ً الن5ه ل5و ف5رض5نا ان5ه م5ا ق5در ان يخ5لصه ف5لماذا ج5لده ؟ ف5قد ج5لده م5جام5لة ل5ليهود ال س5يما ان
ن55ظام ال55حكوم55ة ال ي55سمح ان ي55صلب ش55خص م55ا ل55م يج55لدوه  .وك55يفية ج55لده ف55هي ان55ه ام55ره55م ف55رب55طوه ع55لى ال55عام55ود وض55رب55وه
بالسياط ثم اسلمه ليصلب.

)  ( 27وك??ان ي??تبعه ج??مهور ك??ثير م??ن ال??شعب وال??نساء ال??لوات??ي ك ? ّن ي??لطمن وي??نحن
ع?ليه )  ( 28ف?ال?تفت ي?سوع ال?يه ّن وق?ال ي?ا ب?نات أورش?ليم ال ت?بكني ع?ليّ ب?ل أب?كني ع?لى
ان?فسك ّن وع?لى ب?نيك ّن )  ( 29ف?ها ان?ها ت?ات?ي أي?ام ي?قال ف?يها ط?وب?ى ل?لعواق?ر وال?بطون
ٍ
?ينئذ ي?بتدئ?ون ي?قول?ون ل?لجبال اس?قطي
ال?تي ل?م ت?لد وال?ثدي ال?تي ل?م ت?رض?ع )  ( 30ح

ع?لينا ول?آلك?ام غ?طينا )  ( 31ألن?هم ان ك?ان?وا ص?نعوا ه?ذا ب?ال?عود ال?رط?ب ف?ماذا ي?كون
باليابس .
انظر شرح بشارة متى  31 : 27و32
عدد  : 31وبعد ما استهزأوا به نزعوا عنه الرداء والبسوه ثيابه  ،ومضوا به للصلب .
يسوع على الصليب
عدد  : 32وفيما هم خارجون وجدوا انسانا ً قيروانيا ً اسمه سمعان  ،فس ّ
خروه ليحمل صليبه .
ح5مل س5يدن5ا ص5ليبه اوالً وخ5رج م5ن دار ال5والي5ة وب5عد ذل5ك ح5ملوه ل5سمعان اب5ي ال5كسندروس وروف5وس  .ام5ا خش5بة ال5صليب
ف5أخ5ذوه5ا م5ن اس5طوان س5ليمان وه5ي م5ن خش5ب ال5تاب5وت وك5ان5ت م5ن خش5ب االرز  .آخ5رون ق5ال5وا ان5ها م5ن خش5ب ال5تني  .ام5ا
ال5ذه5بي ال5فم ف5يقول ان ت5لك الخش5بة ك5ان5ت م5عتبرة ع5نده5م ج5دا ً ول5م ي5كون5وا يجس5رون ان ي5قترب5وا ال5يها  .وق5ال آخ5رون ان5ها م5ن
شج5رة ال5تي ول5دت الخ5روف ال5ذي ذب5ح ع5وض اس5حق وان اب5ره5يم ك5ان ق5د ق5طعها وات5ى ب5ها ل5لشهادة وان ال5يهود أخ5ذوه5ا م5ن
اس5طوان س5ليمان وص5لبوا امل5سيح ع5ليها  .ث5م ان ال5يهود الم5وا امل5سيح الن5ه أذن للمخ5لع ان يح5مل س5ري5ره ف5ي ي5وم الس5بت وه5و
ف5ي ي5وم م5ضاع5ف سخ5روا س5معان ليح5مل ص5ليب امل5سيح م5ع ان ال5ذي ج5مع ح5طبا ً ي5وم الس5بت رج5موه وح5ملوا الخش5بة ل5رج5ل
ي55هودي ف55ي ي55وم ال55عيد وع55ملوا الش55ر االع55ظم ب55صلبهم امل55سيح وال55لصني ف55ي ي55وم ال55عيد  .ق55ال آخ55رون ان س55معان ك55ان ي55هودي5اً
وان ال55شعوب سخ55روه ان يح55مل ص55ليب امل55سيح ن55كاي55ة ب55ال55يهود  .وي55تضح ح55قيقة ذل55ك م55ن ان ال55لصني ل55م ي55ذك55ر ع55نهما ان55هما
ح5مال ص5ليبيها وك5ما ان س5معان ال5ذي ح5مل ال5صليب ل5م ي5صلب ك5ذل5ك س5يدن5ا ف5ان5ه ل5م ي5صلب ع5وض ن5فسه ل5كن ع5وض آخ5ري5ن
 .ث5م ن5قول ان ال5شيطان مل5ا رأى ك5ثرة ال5حسنات ال5صادرة م5ن ال5صليب ح5رك ال5يهود ان يح5ملوا ال5صليب آلخ5ر ل5كي ت5تم ه5ذه
ال55خيرات ال55نات55جة م55ن م55وت امل55سيح ع55لى ي55د غ55يره  .ول55كي ي55نظر ال55ناس ك55لهم ال55ى ح55ام55ل ال55صليب ال ال55ى ي55سوع  .ول55كن ل55م
ت55كمل ارادة ال55شيطان الن55ه ول55و آخ55ر ح55مل ال55صليب ل55كن املح55مول ك55ان ص55ليب امل55سيح وال55خيرات ت55مت ب55ه  .ان س55معان ع55مل
م55ثل ال55صال55حني االول55ني واالن55بياء ف55ان ه55ؤالء ت55نبأوا ول55م ي55تأمل55وا  .وه55و أي55ضا ً ح55مل ال55صليب وغ55يره ص55لب ث55م ان امل55سيح ح55مل
ص 55ليبه ل 55يعلمنا ان ك 55ل م 55ن ي 55ري 55د ان ي 55كون ل 55ه ت 55لميذا ً ي 55جب ع 55ليه ان يح 55مل ص 55ليبه  .ث 55م ل 55كي ي 55تمم ال 55نبوة ال 55قائ 55لة ) وت 55كون
ال5ري5اس5ة ع5لى ك5تفه اش  ( 6 :9اي ص5ليبه  .وك5ما ان اس5حق ح5مل ع5لى ك5تفه خش5ب ذب5يحته ه5كذا امل5سيح ح5مل ص5ليبه ع5لى
اذى ح55تى اذا ارت55فع ع55لى
ك55تفه  .ث55م ن55قول ان ان55واع امل55وت ك55ثيرة ول55كن امل55سيح اح55تمل م55وت ال55صليب ال55ذي ه55و ش55ر امل55يتات ً
ال5صليب يج5ذب ال5كل ال5يه ول5كي ي5قدس ال5فضاء ب5رش5اش دم5ه وي5فضح ال5رؤس5اء ب5تعري5ه والن ع5ساك5ر اب5ليس ال5لعني ي5جول5ون
ف55ي ال55فضاء غ55ال55با ً  .ث55م ن55قول ان55ه ب55واس55طة الخش55بة دخ55ل امل55وت وب55الخش55بة ص55ار ال55خالص ع55ندم55ا ع55لق ع55ليها  .ول55كي ي55عتقنا
م55ن ال55لعنة امل55قول55ة ) م55لعون55ة ت55كون االرض بس55ببك ت55ك  ( 17 :3اح55تمل امل55سيح م55وت5ا ً م55لعون5ا ً ب55ل ص55ار ل55عنة الج55لنا الن55ه م55كتوب
ملعون كل من علق على خشبة غل  13 :3وليباركنا بكل بركات الروح.

)  ( 32وأت ??ى م ??عه ب ??آخ ??ري ??ن مج ??رم ??ني ل ??يقتال )  ( 33ومل ??ا ب ??لغوا ال ??ى امل ??كان امل ??سمى
الج?مجمة ص?لبوه ه?ناك ه?و واملج?رم?ني أح?ده?ما ع?ن ال?يمني واآلخ?ر ع?ن ال?يسار ) ( 34

ف??قال ي??سوع ي??ا أب? ِ
?ت اغ??فر ل??هم ألن??هم ال ي??درون م??ا ي??عملون  .واق??تسموا ث??ياب??ه ب??ينهم
واقترعوا عليها .
شرح بشارة متى  33 : 27و 34
عدد  : 33وملا بلغوا الى موضع يقال له جلجثة  ،وهو املسمى “ موضع الجمجمة “
الس5ري5ان5يون ي5سمون ع5ظم ال5رأس ج5مجمة وال5عبران5يون ي5سمون5ه ج5لجلة  .ق5ال املفس5رون ان ن5وح مل5ا دخ5ل ال5سفينة ادخ5ل م5عه
ع 55ظام آدم ومل 55ا خ 55رج م 55نها وزع ال 55عظام ع 55لى ب 55نيه ال 55ثالث 55ة ف 55اع 55طى س 55ام 5ا ً ال 55رأس الن 55ه ب 55كره واع 55طلى ح 55ام 5ا ً وي 55اف 55ث ب 55اق 55ي
ال55عظام  .ك55ذل55ك ق55سم االرض ع55ليهم ف55كان55ت ح55صة ي55اف55ث ال55ناح55ية ال55جنوب55ية وح55صة س55ام ال55ناح55ية ال55وس55طى م55ا ب55ني ال55شمال
ل5لجنوب واورش5ليم ه5ي الج5زء الس5طي ف5ي ح5صة س5ام  .وق5ال5وا ان ج5مجمة آدم دف5نت ف5ي امل5وض5ع ال5ذي ك5ان امل5سيح م5زم5ع
ان ي5صلب ف5يه ق5بل ان ت5بنى اورش5ليم  .ومل5ا ص5لبوا امل5سيح ج5علوا ال5صليب ف5ي ف5م آدم ع5لى الج5مجمة  ،اي ف5ي ذل5ك امل5وض5ع
ال55ذي ن55بع م55نه امل55وت وال55سقوط ف55منه ت55بتدي ال55حياة وال55قيام55ة  .ث55م ن55قول ان55ه ص55لب ف55ي ه55ذا امل55وض55ع الن ف55يه خ55دم55ت االس55رار
ال5تي ك5ان5ت ت5شير ال5ى ال5صلبوت وان ه5ذا امل5كان ك5ان م5حفوظ م5ن االج5يال وال5سنني ل5يصلب امل5سيح ف5يه  .ف5ي ه5ذا امل5وض5ع
ك55هن م55كليصادق واص55عد ال55ذب55ائ55ح وال55قراب55ني وف55يه ب55نى داود م55ذب55حا ً ل55لرب واص55عد ال55ذب55ائ55ح وم55نع امل55وت  .ه55ذا ه55و ب55يدر اران
البيوسي .
عدد  : 34اعطوه خالً ممزوجة بمرارة ليشرب  .وملا ذاق لم يرد ان يشرب .
وق5ال م5رق5س ان5هم أع5طوه خ5مرا ً م5مزوج5ة ب5مر ليش5رب ف5لم ي5أخ5ذ  .ك5ان5وا ق5د رت5بوا ان ي5سقوا خ5مرا ً م5مزوج5ة ب5مرارة ل5لمصلوب5ني
لتح5ذر اع5صاب5هم ف5لم ي5شعروا ب5االل5م  .ف5امل5سيح ل5م يش5رب الن وق5ته ل5م ي5كن ق5د ق5رب ب5ل والن االن5بياء ل5م ي5تنبأوا ع5نه ان5ه يش5رب
خمرا ً ممزوجة بمرارة  .وقد ناولوه خالً اكثر من مرة استهزا ًء به قبل ان يصلب وبعد ما صلب .

وس55ائ ٍ 5ل ه55ل غ55فر ل55ليهود او ال ف55ان ك55ان55وا ق55د م55نحوا امل55غفرة ف55كيف ال55جواب ع55لى ه55ذا ال55قول  :ال55ذي
ي 55أخ 55ذ ب 55ال 55سيف ف 55بال 55سيف يه 55لك  .وع 55لى ه 55ذا االخ 55ر  .ام 55ا اع 55داءي ف 55أت 55وا ب 55هم واذب 55حوه 55م الن 55هم ل 55م
ي5ري5دوا ان أم5لك ع5ليهم  .وان ك5ان5وا ق5د ح5رم5وا امل5غفرة ف5قول ال5سيد ع5لى ال5صليب ط5ال5با ً امل5غفرة ع5بث
ه55و ب55اط55ل ؟ ف55قد أج55اب ب55عض املفس55ري55ن ان مخ55لصنا ع55مل ب55مقتضى م55شورت55ه وق55د ق55ال ل55ه املج55د :
ب55ارك55وا الع55نيكم وذل55ك ع55لى ش55به ت55عليمه ال55تواض55ع ع55ندم55ا غس55ل أرج55ل ال55تالم55يذ  .وأج55اب ف55ري55ق آخ55ر
ب 55ال 55خالف ق 55ال 55وا  :ل 55م ي 55غفر ل 55ليهود وال اآلب غ 55فر ل 55هم  .وم 55ن ال 55بني ان ه 55ذا ال 55جواب ي 55زي 55د االع 55تراض
ارت5باك5ا ً  .ام5ا ال5جواب ال5صحيح ع5لى رأي5نا ف5هو ان ال5عبارة ت5قال ان5ا مل5عناه5ا ال5حقيقي ال5ظاه5ر ف5يها
ألول وه5لة وام5ا ل5لدالل5ة ع5لى م5عنى آخ5ر ب5طري5ق امل5جاز او االس5تعارة  .وم5ن ه5ذا ال5باب ال5ثان5ي ق5ول
ال5سيد ع5ينه  :صّ 5لوا ل5ئال ي5كون ه5رب5كم ف5ي الس5بت  .ف5ليس م5راده ان ي5حفظوا الس5بت الن5ه ه5و ح5له اذ
أذن ب55اق55تالع ال55سنبل وف55رك55ه وأك55له ول55كن ان55ما ق55ال55ه اث55بات5ا ً لخ55راب أورش55ليم ودالل55ة ع55لى ال55عذاب ال55ذي
يح 5ّ 5ل ب 55اه 55لها وق 55د ي 55كون ه 55ذا ال 55عذاب ف 55ادح 55اص ه 55ائ 5الً ال ي 55حترم راح 55ة الس 55بوت  .وأي 55ضا ً ان ارم 55يا

ط55لب ال55صالة ل55لقري55ة ال55ساب55ية وداود دع55ا ع55ليها ب55ان ي55مسك ب55أط55فال55ها وي55ضرب ب55هم الصخ55رة ف55مراد
داود ان ال55ساب55ي ال55ظال55م يس55توج55ب ال55عقاب وم55راد ارم55يا ان ي55فهم م55واط55نيه ان55هم ال ي55عتفون س55ري55عاً
م5ن الس5بي ك5ما ك5ان5ت االن5بياء ال5كذب5ة ت5ؤم5لهم ب5ل ع5ليهم ان ي5صبروا أو ي5حتملوا  .وأي5ضا ً ان ق5ول5ه ل5ه
املج5د  :ال ي5درون م5ا ي5عملون يظه5ر م5ناق5ضا ً ل5قول5ه اآلخ5ر  :ل5م ل5م ِ
آت أك5لمكم مل5ا ك5ان ل5هم خ5طيئة  .او
االن ق 55د رأوا واب 55غضوا  .او وه 55ذا ه 55و ال 55وارث ت 55عال 55وا ن 55قتله  .ف 55ال 55جواب ان ه 55ذه االق 55وال ي 55جب ان
نفس5ره5ا ال ك5ما ه5ي ف5ي ح5رف5يتها ب5ل ب5امل5عان5ي امل5ناس5بة ل5ها وان5ك ت5درك ذل5ك ان ع5لمت ل5هم ان ال5يهود
ك 55ان 55وا ي 55ع ّدون مخ 55لصنا ض 55االً فج 5ّ 5رده 55م م 55ن ف 55كره 55م ه 55ذا ب 55طلب ال 55غفران ل 55هم واع 55لمهم ان ق 55صده
خ 55الص 55هم وف 55ي ق 55صده ه 55ذا ال ض 55الل ث 55م ان امل 55عرف 55ة ع 55لى ن 55وع 55ني م 55نها م 55ا ت 55كون ك 55ام 55لة ف 55ي ذات 55ها
وم5نها م5ا ت5كون م5عرف5ة ح5قا ً االّ ان5ها ب5النس5بة ال5ى غ5يره5ا ه5ي االّ م5عرف5ة  .ف5ال5قول ه5نا ال ي5درون م5عناه
ان5هم ال ي5عرف5ون غ5وام5ض االس5رار ال5تي اع5لن اهلل وج5وده5ا وال س ّ5ر ال5صليب ال5ذي ي5ت ّم اآلن  .وي5مكن
ت55فسيراغ55فر ل55هم ب55ان ي55قال ان ال55سيد امل55يح ت55كلم ع55لى م55ثال م55ن ي55قول ل55لقاض55ي  :اغ55فر له55ذا ال55شقي
ال 55ذي ال ي 55رت 55دع ع 55ن م 55عاص 55يه  .اي ال ت ِ 5
5بال ب 55ما ي 55فعله ف 55ي ح 55قك وف 55ي ح 55ق ش 55رائ 55عك  .ف 55ال ي 55ري 55د ان
ي 55طلب م 55نه االّ ي 55عذب 55ه او أالّ ي 55نزل ب 55ه ال 55عقوب 55ة ال 55الزم 55ة  .ت 55فسير آخ 55ر  .ان امل 55سيح ك 55ان ع 55ارف 5ا ً ب 55ان
ال5يهود ال ي5نال5ون امل5غفرة الن5هم ال ي5توب5ون  .وم5ن ال ي5تُب ف5ال ي5نال امل5غفرة وم5ع ذل5ك ط5لب ل5هم ال5غفران
ل55يبني للبش55ر ع55موم5ا ً ول55ليهود خ55اص55ة ان ال ي55قطعوا رج55اءه55م م55ن ن55يل ال55غفران وم55ن ال55خالص الن اهلل
ي5ساع5د ك5ل ال5ناس ع5ليهما  .ت5فسير آخ5ر أي5ضا ً  :ي5ا أب ِ
5ت ان5ا ع5ارف ان5هم ي5عملون ب5دون م5عرف5ة وان5هم
5ردي  .وق 55د ق 55ال ب 55عضهم ان ط 55لبة
راب 55حون ف 55ي ع 55ملهم ف 55اغ 55فر ل 55هم اي ات 55رك 55هم ي 55تممون م 55رغ 55وب 55هم ال ّ 5
االب5ن ل5لغفران ل5م ي5قبلها اآلب  .وه5ذا م5ردود الن االب5ن ي5كون أرح5م م5ن أب5يه واألم5ر م5حال وغ5ير الئ5ق
ب 55شأن اهلل ال 55عظيم  .وق 55ال آخ 55رون ان اآلب ق 55بل ال 55طلبة وغ 55فر االّ ان ال 55يهود مل 55ا ك 5ذّب 55وا ق 55يام 55ة االب 55ن
وق55ال55وا ان ت55الم55يذه س55رق55وا جس55ده أع55اد الخ55طية ع55ليهم وق55ال م55ارس55اوي55رس ان م55ن م55ات55وا م55ن ال55يهود
ق55 5بل ال55 5قيام55 5ة خ55 5لصوا الن55 5ه ُغ55 5فر ل55 5هم  .ام55 5ا م55 5ن ب55 5قوا ع55 5لى رأي55 5هم ال55 5خبيث ب55 5عد ان ن55 5ظروا ال55 5ظلمة
والعجائب وقت الصلب وما استفادوا من هذه العجائب فلم يُغفر لهم .
في اقتسام الجنود ثياب يسوع وفي التجاديف عليه
)  ( 35وك?ان ال?شعب واق?فني ي?نظرون وال?رؤس?اء يسخ?رون م?نه م?عهم ق?ائ?لني ق?د خ?لص
آخ ??ري ??ن فليخ ??لص ن ??فسه ان ك ??ان ه ??و م ??سيح اهلل امل ??ختار )  ( 36وك ??ان ال ??جند أي ??ضاً
يه??زأون ب??ه م??قبلني ال??يه وم??قدم??ني ل??ه خ ?الً )  ( 37وق??ائ??لني ان ك??نتَ أن??تَ م??لك ال??يهود
فخ??لص ن??فسك )  ( 38وك??ان ع??نوان ف??وق??ه م??كتوب ?ا ً ب??الح??روف ال??يون??ان??ية وال??الت??ينية
والعبرانية هذا هو ملك اليهود .

شرح بشارة متى 44 -35 : 27
ع55دد  : 35ومل55ا ص55لبوه اق55تسموا ث55ياب55ه م55قترع55ني ع55ليها  ،ل55كي ي55تم م55ا ق55يل ب55ال55نبي  “ :اق55تسموا ث55ياب55ي ب55ينهم  ،وع55لى ل55باس55ي
ألقوا اقترعوا “ .
فقد اتموا نبوة داود هذه عن غير معرفة مستهزئني .
عدد  : 36ثم جلسوا يحرسونه هناك .
أمر بيالطس بحراسة املسيح خيفة ان يأتي اصحابه وينزلوه عن الصليب ليخبروه متى مات .
عدد  : 37وجعلوا فوق رأسه علته  “ :مكتوبة هذا هو يسوع ملك اليهود “ .
ل5وق5ا وي5وح5نا ي5قوالن ان ع5نوان5ه ك5تب ب5ثالث ل5غات ب5ال5يون5ان5ية وال5عبران5ية وال5روم5ان5ية .وي5قول ال5ذه5بي ال5فم ان ب5يالط5س ك5تب ذل5ك
ان55تقام 5ا ً م55ن ال55يهود ك55أن55ه ي55قول ان55هم اس55لموه ك55فاع55ل ش55ر وم55هيج ف55تنة  .وال ش55ك ان ك55تاب55ة ال55عنوان ك55ان55ت ب55تدب55ير ال55هي الن
ال5صلبان ال5ثالث5ة ك5ان5ت ع5تيدة ان ت5لقى ف5ي م5زب5لة الع5تباره5ا ن5جسة ول5كنها س5تظهر ب5عد زم5ان وس5يعرف ص5ليب امل5سيح م5ن
ع5نوان5ه  .وق5ال ب5عضهم ان ب5يالط5س خ5اف ان ي5فحص اس5تنطاق امل5سيح وي5وج5د غ5ير م5ذن5ب ف5يقع ت5حت م5سؤل5ية ع5ظيمة ل5ذل5ك
ك5تب ع5لة ص5لبه ف5وق رأس5ه ع5لى ال5صليب ب5ثالث ل5غات  .ح5تى ي5كون ال5ذي5ن يشه5دون ب5ان ال5يهود ص5لبوا م5لكهم ث5الث5ة  .ول5نا ان
ن5قول اي5ضا ً ان ال5ثالث5ة شه5دوا ان واح5دا ً م5ن ال5ثال5وث ص5لب  .ف5لم ت5رق ه5ذه ال5كتاب5ة أع5ني ال5يهود ل5ئال ي5عدوا ع5صاة م5تمردي5ن
ي5صلبهم م5لكهم  .ف5قال5وا ل5بيالط5س اك5تب ان5ه ه5و ق5ال ان5ي أن5ا م5لكهم ول5كنا ل5م ن5قبله وال ع5رف5ناه  .ف5لم ي5سمع ب5يالط5س ل5هم وال
غير الكتابة اذ جرت العادة ان ال يغير القضاء احكامهم وما سجلوه باالحرى اذا كانوا قاصدين االستخفاف باليهود .
ٍ
حينئذ صلب معه لصان  ،واحدا ً عن اليمني وواحد عن اليسار .
عدد : 38
ك55ان اس55م ال55ذي ص55لب ع55ن ي55مينه ط55يطس وال55ذي ص55لب ع55ن ي55ساره دوم55كس وق55صدوا ب55صلب ل55صني ق55ات55لني م55عه اه55ان55ته الن
ال5ذي ي5صلب م5ع ل5صوص اش5رار ي5كون ن5ظيره5م ال أق5ل الن م5ساواة ال5ثالث5ة ف5ي ال5قصاص دل5يل ع5لى م5ساوات5هم ف5ي الج5رم .
وقد تمموا النبوة القائلة ) واحصي مع اثمة اش  ( 12 : 53وهم ال يعلمون .
عدد  : 39وكان املجتازون يجدفون عليه وهم يهزون رؤوسهم
عدد  : 40قائلني  “ :يا ناقض الهيكل وبانيه في ثالثة ايام  ،خلص نفسك ! ان كنت ابن اهلل فانزل عن الصليب ! “ .
ق5ال5وا ه5ذا ال5كالم اس5تهزا ًء ب5ه  .وامل5سيح ال ل5عدم ق5درت5ه ل5م ي5نزل ع5ن ال5صليب ب5ل ل5كي ت5كمل ال5كتب الن ال5واث5ق ب5نفسه ان5ه اذا
مات يقوم بعد ثالثة ايام وبموته يبطل املوت ) عب  (14 : 22ال يجب ان ينزل عن الصليب .
عدد  : 41وكذلك رؤساء الكهنة ايضا ً وهم يستهزئون مع الكتبة والشيوخ قالوا :
ع5دد  “ : 42خ5لص آخ5ري5ن وام5ا ن5فسه ف5ما ي5قدر ان يخ5لصها ! ان ك5ان ه5و م5لك اس5رائ5يل ف5لينزل اآلن ع5ن ال5صليب ف5نؤم5ن ب5ه
!.
ال55كتبة ه55م ال55ذي55ن ي55نسجون ال55كتب امل55قدس55ة وي55علمون55ها  .وال55شيوخ ه55م وج55وه ال55يهود ول55هم ك55لمة ن55اف55ذة ل55يحثوا ع55لى ف55عل الش55ر
وت5كميله  .وب5شهادت5هم ع5نه ان5ه خ5لص آخ5ري5ن اس5تذن5بوا ان5فسهم الن ال5ذي أح5يا آخ5ري5ن ك5ان يس5تطيع ان ال ي5موت وان م5ات
ي5قدر ان ي5قوم  .وب5قول5هم ) ان ك5ان ه5و م5لك اس5رائ5يل ( أرادوا ان ي5بطلوا م5لكه وم5ما ال ري5ب ف5يه ه5و ان5ه ول5و ن5زل ع5ن ال5صليب

اي5ضا ً ل5م ي5كون5وا ي5ؤم5نون ب5ه ف5ان5ه اج5ترح ال5عجائ5ب واملعج5زات ق5بل ال5صلب وب5عده ول5م ي5ؤم5نوا  .وم5ن االس5باب ال5تي ج5علته ان
ال ينزل عن الصليب ان مكافحته لم تكن معهم بل مع املوت ليبطله .
عدد  : 43قد اتكل على اهلل  ،فلينقذه اآلن ان أراده ! النه قال انا ابن اهلل ! “ .
وع5ليه ي5كون االن5بياء وال5صدي5قون ال5ذي5ن ق5تلهم االش5رار ل5يسوا أن5بياء وال ص5دي5قني الن اهلل ل5م يخ5لصهم م5ن مضطه5دي5هم وم5ن
املؤكد انهم انبياء وصديقون حقا ً كذلك سيدنا فانه ابن اهلل ولو كره االعداء .
عدد  : 44وبذلك أيضا ً كان اللصان اللذان صلبا معه يعيرانه .
ق55ال ق55وم ان واح55دا ً م55ن ال55لصني ف55قط ك55ان ي55عيره واالن55جيلي ذك55ر ت55عبير ال55واح55د واط55لقه ع55لى االث55نني حس55ب ع55ادة ال55كتاب اذ
ي 55قول ) وع 55لى ل 55باس 55ي اق 55ترع 55وا ( م 55ع ان 55هم ل 55م ي 55قترع 55وا ع 55لى ك 55ل ث 55ياب 55ه ب 55ل ع 55لى ق 55ميصه ف 55قط  .ان م 55تى وم 55رق 55س ي 55قوالن ان
ال55لصني ك55ليهما ك55ان55ا ي55عيران55ه ول55وق55ا ي55قول ان واح55دا ً م55نهما ك55ان يج55دف ع55ليه  .وال55بشيرون ال55ثالث55ة ص55ادق55ون الن55ه مل55ا ص55لب
س55يدن55ا ك55ان االث55نان ي55عيران55ه ف55بعد ان ن55ظر اح55ده55ما اي ل55ص ال55يمني ال55عجائ55ب واآلي55ات ال55تي ح55دث55ت وق55ت ال55صلب وع55لم ان
ال5عجائ5ب ليس5ت الج5له وال الج5ل رف5يقه وس5مع ال5يهود ال5ذي5ن ه5م اع5دداء ل5لمسيح يتح5دث5ون بمعج5زات5ه وي5سمون5ه اب5ن اهلل وم5لك
ال5يهود ون5ظر م5ا ك5تبه ب5يالط5س ب5ثالث ل5غات اع5ترف ب5عظمته وس5كت ع5ن التج5دي5ف ب5ل ج5عل ي5وب5خ رف5يقه وي5لوم5ه  .ان ال5ذي ك5ان
ع5لى ال5يمني ف5يمدح لخ5مسة أم5ور وه5ي ان5ه  .انته5ر رف5يقه واع5ترف بش5روره واف5عال5ه ال5ردي5ئة ال5تي ص5لب الج5لها وب5رر امل5سيح
واق 55ران 55ه م 55لك  .وط 55لب م 55نه ق 55ائ 5الً اذك 55رن 55ي ي 55ا رب م 55تى ج 55ئت ف 55ي م 55لكوت 55ك  .ول 55سائ 55ل م 55ن أي 55ن ع 55رف ال 55لص ان امل 55سيح م 55لك ؟
ال5جواب ام5ا ان اهلل ال5همه او ان5ه اق5تنع ب5شهادة ب5يالط5س ح5يث ق5ال أأص5لب م5لككم  .وال5ذي ي5ؤي5د م5دح اي5مان ال5لص ه5و ان5ه
رآه م 55علقا ً ع 55لى ال 55صليب ف 55ي ذل وع 55ار وآم 55ن ب 55ه ق 55بل ان يتج 55لى ل 55ه مج 55ده وتظه 55ر ل 55ه رب 55وب 55يته  .وه 55كذا امل 55سيحيون ب 55ال 55حق
اي55مان55هم ع55ظيم وس55يكاف55أون م55ن امل55سيح م55كاف55اة ال ت55وص55ف الن55هم آم55نوا ب55ان55سان م55صلوب وأي55قنوا ان55ه ال55ه ال55كل  .ون55تعلم م55ن
م 55سأل 55ة ال 55لص ال 55قات 55ل امل 55رت 55كب الش 55رور ال 55ذي ح 55صل ع 55لى امل 55لكوت ب 55كلمة واح 55دة ان اهلل غ 55اف 55ر خ 55طاي 55ا الخ 55طاة ورب وس 55يد
امل5لكوت  .اذا ً ل5م ي5صلب امل5سيح ب5ما ان5ه ال5ه ب5ل ب5ما ان5ه ان5سان ك5قول5ه ال5كلمة ص5ار جس5دا ً وح5ل ف5ينا  .وارس5ل اهلل اب5نه م5ول5وداً
من امرأة
وكانت الساعة الثالثة وصلبوه ) مر ( 25 : 15
ي55جب ان ن55علم ف55ي اي س55اع55ة ص55لب س55يدن55ا  .ق55ال ق55وم ان55ه ص55لب ف55ي ال55ساع55ة ال55سادس55ة وان م55رق55س ل55م ي55كن ح55اض55را ً وق55ت
ال55صلب اال ان55ه ك55تب م55ا س55معه م55ن م55علمه ب55طرس  .وق55ال غ55يره55م ون55حن ن55واف55قهم ان55ه ص55لب ف55ي ال55ساع55ة ال55ثال55ثة ك55قول م55رق55س
وذل55ك م55علوم م55ن ق55ول م55تى ول55وق55ا ان م55ن ال55ساع55ة ال55سادس55ة ال55ى ال55تاس55عة ك55ان55ت ظ55لمة ع55لى االرض ك55لها  .الن اق55تسام ث55ياب55ه
وك 55تاب 55ة ع 55لة م 55وت 55ه وت 55قدي 55م ال 55جند الخ 55ل ل 55ه وتج 55دي 55فهم ع 55ليه ك 55ل ذل 55ك وق 55ع ب 55ني ال 55ساع 55ة ال 55ثال 55ثة وال 55سادس 55ة الن ال 55ظلمة غ 55شيت
االرض ك55لها م55ن ال55ساع55ة ال55سادس55ة ال55ى ال55تاس55عة ول55م ي55كن م55مكنا ان ي55قع ش55يء م55ما س55بق ب55يان55ه ف55ي ت55لك ال55ظلمة امل55دل55همة .
ام55ا ق55ول ي55وح55نا ف55ي ) ص  ( 14 :19ان ب55يالط55س ق55ال ل55ليهود ف55ي ن55حو ال55ساع55ة ال55سادس55ة ه55وذا م55لككم ف55ليس ال55غرض م55نه
ت5عيني وق5ت ال5صلب ب5ال5تدق5يق وذل5ك واض5ح م5ن ق5ول5ه ل5فظة ) ن5حو ( الن5ه ب5عد م5ا ذك5ر ه5ذه ال5حادث5ة ك5رف5قائ5ه ال5بشيري5ن  .ق5ال ف5ي
س 55ياق ال 55كالم ون 55حو ال 55ساع 55ة ال 55سادس 55ة ق 55ال ب 55يالط 55س ل 55ليهود ه 55وذا م 55لككم  .ث 55م ان امل 55سيح ص 55لب ب 55دالً م 55ن آدم وس 55مي آدم
ال55ثان55ي )  1ك55و  ( 24 :15وأص55لح أم55ور آدم االول  .وغ55ني ع55ن ال55بيان ان آدم خ55لق ف55ي ال55صباح وب55ال55هام ال55هي ج55عل ي55دع55و
ل5لحيوان5ات وال5بهائ5م وال5طيور وه5ي ت5جتاز ام5ام5ه ب5اس5ماء م5ن ال5صباح ال5ى ال5ساع5ة ال5ثال5ثة ث5م أل5قى اهلل ع5ليه س5بات5ا ً ف5نام وأخ5ذ
واح 55دة م 55ن اض 55الع 55ه وم 55أل م 55كان 55ها لح 55ما ً ) ت 55ك  . ( 23 – 19 :2وف 55ي ال 55ساع 55ة ال 55ثال 55ثة وج 55د آدم وح 55وا ف 55ي ال 55فردوس وأخ 55ذا
ال55وص55ية وف55ي م55ثل ذل55ك ال55وق55ت ع55ينه ص55لب س55يدن55ا امل55سيح وف55ي ال55ساع55ة ال55سادس55ة ت55جاوزا ال55وص55ية ف55شعروا ب55عري55هما وح55زن55ا

وف5ي ال5ساع5ة ال5سادس5ة ع5ري س5يدن5ا وانتش5رت ال5ظلمة وح5زن5ت املخ5لوق5ات ج5مبعها  .وق5ال آخ5رون ان ق5ول م5رق5س ومل5ا ك5ان5ت
ال55ساع55ة ال55ثال55ثة ص55لبوه ي55راد ب55ه ان55ه ق55ضي ع55ليه ب55ال55صلب ف55ي ت55لك ال55ساع55ة وان55ه دخ55ل ال55رواق وس55ئل ال55ى ال55ساع55ة ال55سادس55ة
وحٍ 5
5ينئذ ص55لبوه  .وق55ال غ55يره55م ان ق55ول ي55وح55نا ون55حو ال55ساع55ة ال55سادس55ة غ55لط م55ن ال55ناس55خ االول الن55جيل ي55وح55نا اذ ان55ه اب55دل
الح 55رف ال 55دال ع 55لى ث 55لثه ب 55الح 55رف ال 55دال ع 55لى س 55تة ل 55تقارب ص 55ورة الح 55رف 55ني ف 55ي ال 55يون 55ان 55ية  .ث 55م ان س 55يدن 55ا ص 55لب ف 55ي ال 55يوم
ال55سادس الن ف55يه خ55لق آدم وف55يه ت55جاوز ال55وص55ية وق55ضي ع55ليه وف55يه اخ55رج م55ن ال55فردوس وال55يوم ال55سادس اش55ارة ع55ن االل55ف
ال55سادس ال55ذي ف55يه ج55اء ال55فادي ليخ55لصنا  .وف55ي ال55ساع55ة ال55تي اخ55ذ ال55كاروب55يم ف55يها الح55رب55ة لح55راس55ة ط55ري55ق شج55رة ال55حياة
ف55يها ض55رب امل55سيح ب55الح55رب55ة وأزال رم55ح ال55كاروب55يم  .وف55ي ال55ساع55ة ال55تي خ55رج آدم م55ن ال55فردوس ف55يها ادخ55ل س55يدن55ا ن55فس
اللص الى الفردوس  .وآدم الجديد أصلح امور آدم العتيق .

في أقوال يسوع املصلوب األخيرة
)( 39وك?ان أح?د املج?رم?ني امل?صلوب?ني يج?دّف ع?ليه ق?ائ? ً
ال ان ك?نت أن?تَ امل?سيح فخ?لص
ن??فسك واي??ان??ا )  ( 40ف??أج??اب اآلخ??ر وانته??ره ق??ائ ?الً أم??ا ت??خشى اهلل وأن??ت مش??ترك ف??ي
ه??ذا ال??قصاص )  ( 41أم??ا ن??حن ف??بعدل ألن??ا ن??لنا م??ا تس??توج??به أع??مال??نا وأم??ا ه??ذا ف??لم
ي?صنع ش?يئا ً م?ن ال?سوء )  ( 42ث?م ق?ال ل?يسوع ي?ا رب اذك?رن?ي م?تى ج?ئت ف?ي م?لكوت?ك
)  ( 43ف?قال ل?ه ي?سوع الحق أق?ول ل?ك ان?ك ال?يوم ت?كون م?عي ف?ي ال?فردوس )  ( 44وك?ان
نحو الساعة السادسة فحدثت ظلمة على االرض كلها الى الساعة التاسعة .
شرح بشارة متى  44 : 27و45
عدد  : 44وبذلك أيضا ً كان اللصان اللذان صلبا معه يعيرانه .
ق55ال ق55وم ان واح55دا ً م55ن ال55لصني ف55قط ك55ان ي55عيره واالن55جيلي ذك55ر ت55عبير ال55واح55د واط55لقه ع55لى االث55نني حس55ب ع55ادة ال55كتاب اذ
ي 55قول ) وع 55لى ل 55باس 55ي اق 55ترع 55وا ( م 55ع ان 55هم ل 55م ي 55قترع 55وا ع 55لى ك 55ل ث 55ياب 55ه ب 55ل ع 55لى ق 55ميصه ف 55قط  .ان م 55تى وم 55رق 55س ي 55قوالن ان
ال55لصني ك55ليهما ك55ان55ا ي55عيران55ه ول55وق55ا ي55قول ان واح55دا ً م55نهما ك55ان يج55دف ع55ليه  .وال55بشيرون ال55ثالث55ة ص55ادق55ون الن55ه مل55ا ص55لب
س55يدن55ا ك55ان االث55نان ي55عيران55ه ف55بعد ان ن55ظر اح55ده55ما اي ل55ص ال55يمني ال55عجائ55ب واآلي55ات ال55تي ح55دث55ت وق55ت ال55صلب وع55لم ان
ال5عجائ5ب ليس5ت الج5له وال الج5ل رف5يقه وس5مع ال5يهود ال5ذي5ن ه5م اع5دداء ل5لمسيح يتح5دث5ون بمعج5زات5ه وي5سمون5ه اب5ن اهلل وم5لك
ال5يهود ون5ظر م5ا ك5تبه ب5يالط5س ب5ثالث ل5غات اع5ترف ب5عظمته وس5كت ع5ن التج5دي5ف ب5ل ج5عل ي5وب5خ رف5يقه وي5لوم5ه  .ان ال5ذي ك5ان
ع5لى ال5يمني ف5يمدح لخ5مسة أم5ور وه5ي ان5ه  .انته5ر رف5يقه واع5ترف بش5روره واف5عال5ه ال5ردي5ئة ال5تي ص5لب الج5لها وب5رر امل5سيح
واق 55ران 55ه م 55لك  .وط 55لب م 55نه ق 55ائ 5الً اذك 55رن 55ي ي 55ا رب م 55تى ج 55ئت ف 55ي م 55لكوت 55ك  .ول 55سائ 55ل م 55ن أي 55ن ع 55رف ال 55لص ان امل 55سيح م 55لك ؟
ال5جواب ام5ا ان اهلل ال5همه او ان5ه اق5تنع ب5شهادة ب5يالط5س ح5يث ق5ال أأص5لب م5لككم  .وال5ذي ي5ؤي5د م5دح اي5مان ال5لص ه5و ان5ه
رآه م 55علقا ً ع 55لى ال 55صليب ف 55ي ذل وع 55ار وآم 55ن ب 55ه ق 55بل ان يتج 55لى ل 55ه مج 55ده وتظه 55ر ل 55ه رب 55وب 55يته  .وه 55كذا امل 55سيحيون ب 55ال 55حق
اي55مان55هم ع55ظيم وس55يكاف55أون م55ن امل55سيح م55كاف55اة ال ت55وص55ف الن55هم آم55نوا ب55ان55سان م55صلوب وأي55قنوا ان55ه ال55ه ال55كل  .ون55تعلم م55ن
م 55سأل 55ة ال 55لص ال 55قات 55ل امل 55رت 55كب الش 55رور ال 55ذي ح 55صل ع 55لى امل 55لكوت ب 55كلمة واح 55دة ان اهلل غ 55اف 55ر خ 55طاي 55ا الخ 55طاة ورب وس 55يد

امل5لكوت  .اذا ً ل5م ي5صلب امل5سيح ب5ما ان5ه ال5ه ب5ل ب5ما ان5ه ان5سان ك5قول5ه ال5كلمة ص5ار جس5دا ً وح5ل ف5ينا  .وارس5ل اهلل اب5نه م5ول5وداً
من امرأة
وكانت الساعة الثالثة وصلبوه ) مر ( 25 : 15
ي55جب ان ن55علم ف55ي اي س55اع55ة ص55لب س55يدن55ا  .ق55ال ق55وم ان55ه ص55لب ف55ي ال55ساع55ة ال55سادس55ة وان م55رق55س ل55م ي55كن ح55اض55را ً وق55ت
ال55صلب اال ان55ه ك55تب م55ا س55معه م55ن م55علمه ب55طرس  .وق55ال غ55يره55م ون55حن ن55واف55قهم ان55ه ص55لب ف55ي ال55ساع55ة ال55ثال55ثة ك55قول م55رق55س
وذل55ك م55علوم م55ن ق55ول م55تى ول55وق55ا ان م55ن ال55ساع55ة ال55سادس55ة ال55ى ال55تاس55عة ك55ان55ت ظ55لمة ع55لى االرض ك55لها  .الن اق55تسام ث55ياب55ه
وك 55تاب 55ة ع 55لة م 55وت 55ه وت 55قدي 55م ال 55جند الخ 55ل ل 55ه وتج 55دي 55فهم ع 55ليه ك 55ل ذل 55ك وق 55ع ب 55ني ال 55ساع 55ة ال 55ثال 55ثة وال 55سادس 55ة الن ال 55ظلمة غ 55شيت
االرض ك55لها م55ن ال55ساع55ة ال55سادس55ة ال55ى ال55تاس55عة ول55م ي55كن م55مكنا ان ي55قع ش55يء م55ما س55بق ب55يان55ه ف55ي ت55لك ال55ظلمة امل55دل55همة .
ام55ا ق55ول ي55وح55نا ف55ي ) ص  ( 14 :19ان ب55يالط55س ق55ال ل55ليهود ف55ي ن55حو ال55ساع55ة ال55سادس55ة ه55وذا م55لككم ف55ليس ال55غرض م55نه
ت5عيني وق5ت ال5صلب ب5ال5تدق5يق وذل5ك واض5ح م5ن ق5ول5ه ل5فظة ) ن5حو ( الن5ه ب5عد م5ا ذك5ر ه5ذه ال5حادث5ة ك5رف5قائ5ه ال5بشيري5ن  .ق5ال ف5ي
س 55ياق ال 55كالم ون 55حو ال 55ساع 55ة ال 55سادس 55ة ق 55ال ب 55يالط 55س ل 55ليهود ه 55وذا م 55لككم  .ث 55م ان امل 55سيح ص 55لب ب 55دالً م 55ن آدم وس 55مي آدم
ال55ثان55ي )  1ك55و  ( 24 :15وأص55لح أم55ور آدم االول  .وغ55ني ع55ن ال55بيان ان آدم خ55لق ف55ي ال55صباح وب55ال55هام ال55هي ج55عل ي55دع55و
ل5لحيوان5ات وال5بهائ5م وال5طيور وه5ي ت5جتاز ام5ام5ه ب5اس5ماء م5ن ال5صباح ال5ى ال5ساع5ة ال5ثال5ثة ث5م أل5قى اهلل ع5ليه س5بات5ا ً ف5نام وأخ5ذ
واح 55دة م 55ن اض 55الع 55ه وم 55أل م 55كان 55ها لح 55ما ً ) ت 55ك  . ( 23 – 19 :2وف 55ي ال 55ساع 55ة ال 55ثال 55ثة وج 55د آدم وح 55وا ف 55ي ال 55فردوس وأخ 55ذا
ال55وص55ية وف55ي م55ثل ذل55ك ال55وق55ت ع55ينه ص55لب س55يدن55ا امل55سيح وف55ي ال55ساع55ة ال55سادس55ة ت55جاوزا ال55وص55ية ف55شعروا ب55عري55هما وح55زن55ا
وف5ي ال5ساع5ة ال5سادس5ة ع5ري س5يدن5ا وانتش5رت ال5ظلمة وح5زن5ت املخ5لوق5ات ج5مبعها  .وق5ال آخ5رون ان ق5ول م5رق5س ومل5ا ك5ان5ت
ال55ساع55ة ال55ثال55ثة ص55لبوه ي55راد ب55ه ان55ه ق55ضي ع55ليه ب55ال55صلب ف55ي ت55لك ال55ساع55ة وان55ه دخ55ل ال55رواق وس55ئل ال55ى ال55ساع55ة ال55سادس55ة
وحٍ 5
5ينئذ ص55لبوه  .وق55ال غ55يره55م ان ق55ول ي55وح55نا ون55حو ال55ساع55ة ال55سادس55ة غ55لط م55ن ال55ناس55خ االول الن55جيل ي55وح55نا اذ ان55ه اب55دل
الح 55رف ال 55دال ع 55لى ث 55لثه ب 55الح 55رف ال 55دال ع 55لى س 55تة ل 55تقارب ص 55ورة الح 55رف 55ني ف 55ي ال 55يون 55ان 55ية  .ث 55م ان س 55يدن 55ا ص 55لب ف 55ي ال 55يوم
ال55سادس الن ف55يه خ55لق آدم وف55يه ت55جاوز ال55وص55ية وق55ضي ع55ليه وف55يه اخ55رج م55ن ال55فردوس وال55يوم ال55سادس اش55ارة ع55ن االل55ف
ال55سادس ال55ذي ف55يه ج55اء ال55فادي ليخ55لصنا  .وف55ي ال55ساع55ة ال55تي اخ55ذ ال55كاروب55يم ف55يها الح55رب55ة لح55راس55ة ط55ري55ق شج55رة ال55حياة
ف55يها ض55رب امل55سيح ب55الح55رب55ة وأزال رم55ح ال55كاروب55يم  .وف55ي ال55ساع55ة ال55تي خ55رج آدم م55ن ال55فردوس ف55يها ادخ55ل س55يدن55ا ن55فس
اللص الى الفردوس  .وآدم الجديد أصلح امور آدم العتيق .

5ص ال5يمني ان ك5نتَ
5ص ال5شمال ان ي5ثير ال5غيرة ف5ي ق5لب مخ5لصنا ذات5ه وي5نجيهما  .ف5أج5اب5ه ل ّ
أراد ل ّ
5ت ف5ي ال5عذاب وان5دم ع5لى الش5رور ال5تي ع5ملتها  .وان5تبه
5بذت خ5وف اهلل ف5خف اآلن وان َ
ف5يما م5ضى ن َ
5ص ال55شمال وال55يهود ق55د اع55ترف55وا ب55ان ال55سيد ت55ام55سيح خ ّ 5لص ان55اس 5ا ً آخ55ري55ن  .ف55اع55تراف55هم
ال55ى ان لّ 5
ه55ذا ت55وب55يخ الح55باره55م ورؤس55ائ55هم  .ث55م الح55ظ ح55ماق55تهم ف55ألن املخ55لص ص55رخ “ اي55لي اي55لي “ ظ55نوا
ان55ه يس55تدع55ي اي55ليا الع55ان55ته  .وق55د ج55رت ال55عادة ب55اس55تعمال ه55ذه ال55لفظة ف55ي ك55ل ال55لغات وه55ي م55نقول55ة
عن قوله له السجود وهو على خشبة الصليب .
في موت يسوع وما حدث من املعجزات

)  ( 45واظ? ??لمت ال? ??شمس وانشق ح? ??جاب ال? ??هيكل م? ??ن وس? ??طه )  ( 46ون? ??ادى ي? ??سوع
ٍ
?ت ف?ي ي?دي? َ
?صوت ع?ظيم ق?ائ?الً ي?ا اب ِ
ك اس?تودع روح?ي ومل?ا ق?ال ه?ذا أس?لم ال?روح ) ( 47
ب
مج??د اهلل ق??ائ ?الً ف??ي ال??حقيقة ك??ان ه??ذا ال??رج??ل ص??دي??قاً
ف??لما رأى ق??ائ??د امل??ئة م??ا ح??دث ّ?
)  ( 48وك??ل الج??موع ال??ذي??ن ك??ان??وا م??جتمعني ع??لى ه??ذا امل??نظر مل??ا ع??اي??نوا م??ا ح??دث
رج?عوا وه?م ي?قرع?ون ص?دوره?م )  ( 49وك?ان ج?ميع م?عارف?ه وال?نساء ال?لوات?ي ت?بعنه م?ن
الجليل واقفني من بعيد ينظرون ذلك .
انظر شرح بشارة متى 56 - 50 : 27
عدد  : 50فصرخ يسوع ايضا ً بصوت عظيم  ،واسلم الروح .
اظه5ر ه5نا اي5ضا ً ان5ه بس5لطان5ه وب5اخ5تياره اس5لم روح5ه ال اض5طرارا ً وان5ها ل5م ت5ؤخ5ذ قس5را ً م5نه ك5ان5فسنا ال5تي ت5ؤخ5ذ ّم5نا قس5را ً .
وق5د ق5يل ع5نا ن5حن الخ5ليقة ت5نزع ارواح5ها ف5تموت ) م5ز  . ( 29 : 104ف5اذا ً ه5و ال5خال5ق وب5ارادت5ه وبس5لطان5ه اس5لمها  .وي5سأل
ق5وم اي اف5ترق5ت ن5فسه م5ن جس5ده  .ام5ا م5وت5ه ف5هو اف5تراق اله5وت5ه م5ن ن5اس5وت5ه فه5ذا امل5وت ل5م ي5مته ول5ن ول5ن ي5مته وال ي5مته  .ان
ن5فسه ف5ارق5ت جس5ده وام5ا اله5وت5ه ف5لم ي5فارق ال جس5ده وال ن5فسه الن اله5وت5ه ق5د اتح5د ات5حادا ً ب5غير ان5فصال م5ع ن5فسه وجس5ده
وك5ان اله5وت5ه متح5دا ً م5ع الجس5د ف5ي ال5قبر وم5ع ن5فسه م5ضى ال5ى ال5هاوي5ة وان5ذر االن5فس امل5حبوس5ات ه5نال5ك ول5لوات5ي ل5م ي5كن
ي5خضعن ل5كرازة ن5وح ) اب5ط  . ( 20 : 3وان ال5اله5وت غ5ير مح5دود وع5ليه ف5كان م5ع جس5ده ون5فسه وف5ي ك5ل املخ5لوق5ات وخ5ارج5اً
ع55نها  .وب55ما ان55ه غ55ير مح55دود ف55ال ي55نحصر ف55ي م55وض55ع او ف55ي م55كان ال ب55ال55قول وال ب55ال55فكر  .والن55ه ص55ار ان55سان5ا ً ل55ذل55ك ك55ان م55ع
الجس55د ف55ي ال55قبر وم55ع ال55نفس ف55ي ال55هاوي55ة  .ث55م ان س55يدن55ا ص55رخ م55رت55ني وه55و ع55لى ال55صليب ب55صوت ع55ال  .االول55ى ) ال55هي
ال5هي مل5اذا ت5رك5تني ( وال5ثان5ية ي5ا اب5ت ف5ي ي5دي5ك اس5تودع روح5ي ) ل5و  . ( 46 : 23ف5في امل5رة االول5ى ص5رخ ن5ياب5ة ع5ن آدم ال5هي
ال5هي  .وف5ي امل5رة ال5ثان5ية ص5رخ م5ن اق5نوم5ه ال5ى اآلب  .ف5دع5اه اب5اه ل5يبني ان5ه م5سا ٍو ل5الب ف5ي ال5جوه5ر وان اهلل ب5عينه ق5د ص5ار
ان5سان5ا ً  .وب5قول5ه ) اس5تودع روح5ي ( ب ّ5ني ان5ه ب5ارادت5ه اس5لمها ال ان ي5أخ5ذه5ا م5نه غ5ضبا ً  .وق5د ت5علم اس5تفان5س م5ن ق5ول امل5سيح
اق55بل روح55ي ) اع  ( 59 :7وم55ن آدم ال55ى ان ق55ال امل55سيح ف55ي ي55دي55ك اس55تودع روح55ي ك55ان55ت ارواح ال55صدي55قني واالث55مة ت55رس55ل
ال5ى ال5هاوي5ة وم5ن ب5عد ق5ول5ه ه5ذا ح5تى امل5نتهى ف5ان5فس ال5صدي5قني ت5كون ف5ي ي5دي اهلل ك5قول س5ليمان اي ق5ري5با ً م5نه وم5كان5هم
الفردوس .
عدد  : 51واذا حجاب الهيكل قد انشق الى اثنني  ،من فوق الى أسفل  .واالرض تزلزلت  ،والصخور تشققت ،
ان5شق ح5جاب ال5هيكل الن ال5روح ال5قدس ال5ذي ك5ان يح5ل ع5لى اس5رار ال5نام5وس خ5رج م5نه  .وق5ال ق5وم ان س5داه ان5شقت ال5ى
ط55رف آخ55ر وذل55ك ع55جب  .وق55د ان55شق ال55حجاب الن55ه ل55م ي55حتمل آالم خ55ال55قه وع55الم55ة الن55تقال ال55روح ال55قدس م55نه واب55طال ال55ذب55ائ55ح
ال55نام55وس55ية وت55هيئا ً للخ55راب  .وق55د زال55ت ال55ظلمة ب55عد ال55ساع55ة ال55تاس55عة ب55يان5ا ً ان االح55زان ال55تي دخ55لت م55ن ب55دء ال55زم55ن ب55واس55طة
الخ5طيئة ق5د زال5ت  .وت5زل5زل االرض ك5ان ك5اه5تزاز امله5د او ك5اه5تزاز االن5اء ف5ي امل5اء وك5ان ذل5ك ته5دي5دا ً ل5لمناف5قني وان امل5صلوب
ه5و ال5ذي أس5سها ل5ئال ت5تزع5زع  .ث5م ان ال5زل5زل5ة ال ت5كون ف5ي ك5ل االرض ف5ي ط5رف5ة ع5ني  .أم5ا ه5ذه ال5زل5زل5ة ف5كان5ت ف5ي ك5ل م5كان
وت5زل5زل ك5ل ج5سم االرض  .وال5ظلمة ك5ذل5ك ك5ان5ت ع5لى ك5ل االرض ال ع5لى ج5زء م5نها ك5امل5عتاد ال5جاري  .وق5د ت5شققت ال5صخور
ل55يعلم ان امل55صلوب ه55و ال55خال55ق وان الج55ماد ي55تأل55م م55عه وت55وب55يخا ً ل55لقلوب ال55قاس55ية ال55تي ل55م ت55تأث55ر م55ن ه55ذا ال55عمل امل55قوت  .والن
االل 55سنة ال 55ناط 55قة ال 55تي ك 55ان ي 55جب ان ت 55ميز م 55ن ه 55و امل 55صلوب لتس 55بحه أع 55دم 55ت ال 55نطق واب 55كمت ف 55ال 55حجارة ص 55رخ 55ت ب 55املج 55د

والتس55بيح  .وه55ذا م55عنى ق55ول55ه ) ان س55كت ه55ؤالء ف55ال55حجارة ت55صرخ ) ل55و  ( 40 : 19وق55د ي55ؤدب اهلل اح55يان5ا ً ال55ناط55قني ب55واس55طة
غ5ير ال5ناط5قني ك5ما ح5دث ل5بلعام ف5ان5ه ت5أدب ب5واس5طة االت5ان5ة  .ول5يورب5عام ف5ان5ه ت5أدب ب5ان5شقاق امل5ذب5ح وت5ذري5ة ال5رم5اد ) ام5ل :13
 3و  . ( 5ول5فرع5ون وامل5صري5ني ب5واس5طة ال5عناص5ر  .وه5كذا ه5نا ف5ان5ه زل5زل االرض وش5قق ال5صخور وت5وب5يخا ً ل5ليهود  .الن5ه اراد
ان يرجعوا عن نفاقهم فلم يرجعوا .
عدد  : 52والقبور تفتحت  ،وقام كثير من أجساد القديسني الراقدين
ج55رى ذل55ك ف55ي ال55ساع55ة ال55تاس55عة م55ن ي55وم الج55معة  .ول55م ي55كون55وا م55ن امل55وت55ى ال55قدم ل55كنهم ك55ان55وا ق55د م55ات55وا ق55بلما ي55تأل55م س55يدن55ا
ب55ثالث س55نني او اق55ل  .وس55ماه55م ق55ديس55ني الن55هم ك55ان55وا ق55د آم55نوا ب55سيدن55ا ق55بل م55وت55هم وك55ان55وا م55ن اه55ل اورش55ليم وم55دف55ون55ني ف55ي
ال5قبور ال5تي ح5ول5ها ث5م ق5ام5وا ودخ5لوا م5دي5نة اورش5ليم وع5رف ه5ذا اب5اه وه5ذا اخ5اه وه5ذا ام5ه  .ووب5خوه5م ق5ائ5لني م5ا ه5ذا ال5فعل
ال55شنيع ال55ذي ع55ملتم ب55صلبكم ال55حي وواه55ب ال55حياة  .وم55كثوا ث55الث55ة اي55ام ل55م ي55اك55لوا ف55يها وال ش55رب55وا ب55ل ح55فظهم اهلل ك55موس55ى
واي 55ليا ف 55ي ص 55يام 55هم وب 55ال 55حقيقة ق 55د اتح 55دت ان 55فس ه 55ؤالء ال 55قديس 55ني ب 55اج 55ساده 55م وبش 55روا ف 55ي اورش 55ليم ث 55الث 55ة اي 55ام ورج 55عوا
واض5طجعوا ف5ي ق5بوره5م ول5م ي5ذه5بوا ال5ى ال5فردوس وال ت5بددوا ف5ي االق5طار ال5خارج5ية وال ت5راءوا ل5كل ال5ناس ب5ل ل5لبعض وذل5ك
واض55ح م55ن ق55ول م55تى ” ان55هم ت55راءوا ل55كثيري55ن ” وه55كذا س55يدن55ا ف55ان55ه ل55م ي55كن ي55تراءى ب55عدد ق55يام55ته ل55كل ال55ناس وف55ي ك55ل ح55ني
ك 55االول ل 55كنه ت 55راءى ب 55عض االوق 55ات ل 55تالم 55يذه وللمس 55تحقني ق 55ال ال 55بعض ان ه 55ؤالء ال 55قديس 55ني ك 55ان 55وا ان 55بياء ع 55ارف 55ني ال 55كتب
امل55قدس55ة وق55د آم55نوا ب55ه ق55بل ان55تقال55هم ك55ما ق55ال ال55قدي55س اغ55ناط55يوس وان55هم ك55ان55وا ي55كرزون ب55قيام55ة امل55سيح وب55قيام55تهم  .وب55عث
امل5وت5ى دل5يل ق5وي ع5لى ان5ه ه5و ال5ذي ب5عثهم م5ن ق5بوره5م  .وق5ال ي5وح5نا اس5قف دارا ان امل5وت5ى ال5ذي5ن ب5عثوا ل5م ي5دخ5لوا امل5دي5نة
ل5يكرزوا ح5تى ق5ام امل5سيح  .وق5ال آخ5رون ان5هم م5كثوا واق5فني ف5ي ق5بوره5م يمج5دون اهلل  .وق5ال غ5يره5م ان5هم اج5تمعوا ال5ى ج5بل
الزيتون  .وذهب آخرون الى انهم مضوا حاالً الى الفردوس
عدد  : 53وخرجوا من القبور بعد قيامته  ،ودخلوا املدينة املقدسة  ،وظهروا لكثيرين .
ي5قول ال5بعض ان5ه ي5راد ب5امل5دي5نة امل5قدس5ة اورش5ليم ال5سماوي5ة ال اورش5ليم االرض5ية ومل5ا ص5رخ امل5سيح ع5لى ال5صليب ق5ام ه5ؤالء
ال5قدي5سون وب5قوا اح5ياء ف5ي ق5بوره5م ك5ما ك5ان ي5ون5ان ف5ي ب5طن ال5حوت وب5عد ال5قيام5ة ص5عدوا م5عه خ5فية ال5ى امل5دي5نة امل5قدس5ة
ح 55ينما ص 55عد ال 55ى اب 55يه خ 55فية ع 55ن اع 55ني ك 55ل ال 55ناس  .وق 55ال آخ 55رون ان اورش 55ليم االرض 55ية ك 55ان رأس 55ها االع 55لى م 55قدس 5ا ً وك 55ان
س 55اك 55نوه ق 55ديس 55ني ك 55ثيري 55ن ام 55ا ال 55رأس ال 55سفلي ف 55كان ن 55جسا ً بس 55بب ال 55غش وال 55نفاق ال 55ذي ك 55ان ف 55يه  .وع 55ليه ف 55يري 55د ب 55ال 55رأس
االع5لى امل5دي5نة امل5قدس5ة ال5تي دخ5لوه5ا ووع5ظوا س5كان5ها امل5ؤم5نني ال5ذي5ن ك5ان5وا ح5زان5ى ع5لى م5وت5ه  .وذه5ب غ5يره5م ال5ى ان5ه ي5راد
ب 55امل 55دي 55نة امل 55قدس 55ة اورش 55ليم االرض 55ية ال 55تي دخ 55لها ال 55قدي 55سون وبش 55روا ف 55يها  .ام 55ا ع 55دده 55م ف 55يرب 55وا ع 55لى الخ 55مسمئة ن 55فساً
وظ5هوره5م ل5كثيري5ن ك5ان ل5كي ي5مرم5روا ح5ياة ال5ذي5ن م5ا ع5رف5وا رب5هم وص5لبوه  .وق5ال آخ5رون ان5هم ت5راءوا ف5ي أم5اك5ن ك5ثيرة اول5ها
ك55ان ف55ي الج55ليل ودخ55لوا ب55عدد ال55قيام55ة ألورش55ليم وت55راءوا ل55كثيري55ن ل55يعلم ال55ناس ان ال55قيام55ة ليس55ت خ55ياالً  .وق55د ح55دث ارب55عة
ع 55جائ 55ب ح 55ني ص 55لبه م 55نها ف 55ي ال 55سماء ف 55أظ 55لمت ال 55شمس وال 55قمر  .وم 55نها ف 55ي ال 55فضاء ف 55ان 55شق ح 55جاب ال 55هيكل  .وم 55نها ف 55ي
االرض ف5تشققت ال5صخور  .وم5نها ت5حت االرض اذ ق5ام5ت امل5وت5ى  .وال5بعض م5ن ه5ذه ال5عجائ5ب ك5ان5ت ع5ام5ة ك5ظلمة ال5شمس
وال 55قمر وت 55زل 55زل االرض وب 55عضها خ 55اص 55ة ك 55تشقق ال 55صخور وال 55حجارة وح 55جاب ال 55هيكل وق 55يام ال 55بعض م 55ن امل 55وت 55ى  .ن 55سأل
ال55نساط55رة والخ55لقيدون55يون م55ن ه55و امل55علق ع55لى ال55صليب ال55ه ام ان55سان  ،ف55ان ق55ال55وا ان55ه ال55ه أج55بناه55م ان55ه يس55تحيل ان ت55سمر
ي5داه او الح5رب5ة تخ5رق ج5نبه الن ط5بعه ف5وق ه5ذه ال5حوادث وان ق5ال5وا ان5ه ان5سان س5اذج ف5نجيبهم ان5ه يس5تحيل ع5لى االن5سان
ان ي5عمل ه5ذه ال5باه5رات ف5يظلم ال5شمس وي5شقق ال5صخور وي5قيم امل5وت5ى  .اذا ً ف5امل5علق ع5لى الخش5بة ال5ه متجس5د وه5و ال5فاع5ل
كل هذه االمور.

ع5دد  : 54وأم5ا ق5ائ5د امل5ئة وال5ذي5ن م5عه يح5رس5ون ي5سوع ف5لما رأوا ال5زل5زل5ة وم5ا ك5ان  ،خ5اف5وا ج5دا ً وق5ال5وا  “ :ح5قا ً ك5ان ه5ذا اب5ن
اهلل ! “ .
عدد  : 55وكانت هناك نساء كثيرات ينظرن من بعيد  ،وهن كن قد تبعن يسوع من الجليل يخدمنه ،
عدد  : 56وبينهن مريم املجدلية  ،ومريم ام يعقوب ويوسي  ،وأم ابني زبدى .
ان 55ظر اي 55ها ال 55قاري ال 55عزي 55ز ل 55جنس ال 55نساء ال 55ضعيف ك 55يف ظه 55ر أق 55وى م 55ن ال 55رج 55ال ف 55ان 55هن ك 55ن ت 55اب 55عات ل 55ه ح 55تى ال 55ى اآلالم
واملخاطرات لذلك عاين كل شيء .

في دفن يسوع
)  ( 50واذا ب ??رج ??ل اس ??مه ي ??وس ??ف وه ??و م ??ير ص ??ال ??ح ص? ?دّيق )  ( 51ول ??م ي ??كن م ??واف ??قاً
ل??رأي??هم وع??ملهم وك??ان م??ن ال??رام??ة م??دي??نة ال??يهود وك??ان ه??و أي??ضا ً ي??نتظر م??لكوت اهلل
)  ( 52ه ??ذا دن ??ا ال ??ى ب ??يالط ??س وس ??أل ??ه جس ??د ي ??سوع )  ( 53وأن ??زل ??ه ول ??فه ف ??ي ك ??تان
ووضعه في قبر منحوت لم يكن قد وضع فيه أحد
شرح بشارة متى 61 - 57 : 27
دفن جثمان يسوع
عدد  : 57وملا كان املساء  ،جاء رجل غني من الرامة اسمه يوسف  ،وكان هو أيضا ً تلميذا ً ليسوع .
امل55ساء اي ل55يلة الس55بت  .س55مى م55تى ي55وس55ف غ55نيا ً وت55لميذا ً ل55يسوع  .وس55ماه ل55وق55ا م55شيرا ً وص55ال55حا ً وص55دي55قا ً  .وس55ماه ي55وح55نا
ت 55لميذا ً ل 55يسوع  .وس 55ماه م 55رق 55س م 55شيرا ً  .وك 55ان واح 55د م 55ن االث 55نني والس 55بعني وم 55ن امل 55شيري 55ن ل 55لملوك والس 55الط 55ني ك 55ما ك 55ان
أخيتوفل مشيرا ً لداود امللك اصم  . 12 :15اما الرامة فهي البلدة التي قتل فيها االطفال بامر هيرودس .
ٍ
حينئذ ان يعطى الجسد .
عدد  : 58فهذا تقدم الى بيالطس وطلب جسد يسوع  ،فأمر بيالطس
عدد  : 59فأخذ يوسف الجسد ولفه بكتان نقي ،
عدد  : 60ووضعه في قبره الجديد الذي كان قد نحته في الصخرة  ،ثم دحرج حجرا ً عظيما ً على باب القبر ومضى .
ق5ال ال5قدي5س ي5عقوب الس5روج5ي ان ال5قبر ك5ان ل5يشوع اب5ن ن5ون وح5فظ ال5ى ذل5ك ال5يوم وت5وارث5ه خ5لف ع5ن س5لف م5ن واح5د ال5ى
آخ55ر ح55تى ات55صل ب55تدب55ير ال55هي ال55ى ي55وس55ف  .وق55ال آخ55رون ان ي55وس55ف ك55ان ق55د ن55قره ل55نفسه  .أم55ا وض55ع امل55سيح ف55ي ق55بر م55ن
صخ5رة ال ف5ي ق5بر م5ن ت5راب ي5شير ال5ى ال5بيعة ال5تي ل5م ت5تزع5زع م5ن ام5واج الش5ري5ر  .ووض5ع وح5ده ف5يه ل5يعلن ان5ه ه5و وح5ده ذو
جسد غافر الذي يوضع على املذبح ويعطي الحياة ملتناوليه ..
عدد  : 61وكانت هناك مريم املجدلية ومريم األخرى جالستني تجاه القبر .

)  ( 54وك??ان ي??وم ال??تهيئة وق??د أخ??ذ الس??بت ي??لوح ) ( 55وك??ان??ت ال??نساء ال??لوات??ي أت??ني
م ??عه م ??ن الج ??ليل ي ??تبعن ف ??أب ??صرن ال ??قبر وك ??يف وض ??ع ف ??يه جس ??ده )  ( 56ث ??م رج ??عن
ن حنوطا ً وأطيابا ً وفي السبت ق ّرر َ
وأعدد َ
ن على حسب الوصية
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عدد  : 61وكانت هناك مريم املجدلية ومريم األخرى جالستني تجاه القبر .
حراسة القبر
عدد  : 62وفي الغد الذي بعد االستعداد اجتمع رؤساء الكهنة والفريسيون الى بيالطس .
عدد  : 63قائلني  “ :يا سيد  ،قد تذكرنا ان ذلك املضل قال وهو حي  :اني بعد ثالثة ايام اقوم .
ف 55ي ال 55غد أي ي 55وم الس 55بت  .وك 55ان ال 55قصد م 55ن اج 55تماع 55هم ان ي 55عرض 55وا ال 55ى ب 55يالط 55س ام 55را ً م 55هما ً ع 55ن امل 55سيح  .وق 55د س 55موا
ب5يالط5س أي5ها ال5سيد  .وأم5ا امل5سيح ف5كفروا ب5ه  .وب5قول5هم ) ت5ذك5رن5ا ( شه5دوا ع5لى ان5فسهم ان5هم ع5ارف5ون ب5كل م5ا ق5يل م5نه  .ث5م
تأمل الى تواضع متى الكاتب فانه كتب كالمهم املهني الذي وجهوه نحو املسيح باالفتخار وبغير حياء.
ع5دد  : 64ف5مر ب5ضبط ال5قبر ال5ى ال5يوم ال5ثال5ث  ،ل5ئال ي5أت5ي ت5الم5يذه ويس5رق5وه  ،وي5قول5وا ل5لشعب  :ان5ه ق5ام م5ن االم5وات  ،ف5تكون
الضاللة االخيرة أشر من االولى ! “ .
عدد  : 65فقال لهم بيالطس  “ :عندكم حراس  .اذهبوا واضبطوه كما تعلمون “ .
ط5لبوا ح5راس5ا ً الن5هم خ5اف5وا ان ي5صدق ك5الم5ه أي ب5عد ث5الث5ة أي5ام ي5قوم  .وم5ن ث5م اس5تخدم امل5سيح الح5راس ان ي5كون5وا مبش5ري5ن
ل5ليهود ب5قيام5ته  .ث5م ان ب5يالط5س ل5م ي5رس5ل ح5راس5ا ً م5ن ع5نده ول5م ي5ختم ال5قبر ب5ختمة ل5ئال ي5عترض ع5ليه ان5ه ارت5شى م5ن ت5الم5يذ
املسيح فسمح لهم بسرقة جسده .
عدد  : 66فمضوا وضبطوا القبر بالحراس وختموا الحجر .
زع 55م ال 55بعض ان 55هم ال 55صقوا الح 55راس ب 55الحج 55ر وخ 55تموا ارق 55اب 55هم أو اذرع 55هم او أرج 55لهم وق 55ال آخ 55رون ان 55هم أج 55لسوه 55م ح 55ول
الحج5ر م5تقاب5لني ب5بعضهم وأي5دي5هم م5مدودات ع5لى الحج5ر ف5ختموه5ا وق5ال غ5يره5م ان5هم خ5تموا الحج5ر ب5خوات5م ج5ميعهم وف5قاً
ل 55قول دان 55يال وخ 55تموا ال 55جب ب 55خات 55م امل 55لك وب 55خوات 55م ع 55ظمائ 55ه دا  . 17 :6ف 55لو ل 55م ي 55ختموا الحج 55ر وي 55قيموا ح 55راس 5ا ً ع 55ليه ك 55ان
يمكنهم القول انه سرق  .لكن احتياطهم هذا كان سببا ً لخزيهم .

ان ال 55نساء اع 55دد َن م 55رت 55ني ال 55حنوط واالط 55ياب وم 55ضني ب 55ها ال 55ى ال 55قبر ودل 55يل ذل 55ك ان م 55رق 55س ذك 55ر
اس5ماء ث5الث م5نهن أي م5ري5م املج5دل5ية وم5ري5م أم ي5عقوب وص5ال5وم5ة  .وق5ال ان5هن اع5دد َن ه5ذه االط5ياب
ف 55 5ي الس 55 5بت ث 55 5م ق 55 5ال ل 55 5وق 55 5ا ان ال 55 5نساء اع 55 5دد َن ذل 55 5ك ق 55 5بل الس 55 5بت أي ف 55 5ي ي 55 5وم الج 55 5معة وم 55 5ا ذك 55 5ر

اس55ماءه55ن  .ف55اذن االع55داد م55ختلف وال55زم55ن أي55ضا ً  .وج55علت ع55ناي55ة اهلل ان ي55كون ال55قبر ق55ري55با ً  .أوالً
ليسهل الذهاب اليه  .ثانيا ً لتظهر القيامة واضحا ً للجميع " .
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اإلصحاح الرابع والعشرين
في قيامة يسوع من القبر واتيان النساء الى القبر واخبارهن الرسل بما رأي َن
)  ( 1وف ??ي أول االس ??بوع ب ??اك ??را ً ج ??دا ً ات ??ني ال ??ى ال ??قبر وه ??ن يح ??مل َن ال ??حنوط ال ??ذي
ن الحج?ر ق?د ُدح?رج ع?ن ال?قبلر )  ( 3ف?دخ?ل َن ق?لم يج?د َ
أع?ددن?ه )  ( 2ف?وج?د َ
ن جس?د ال?رب
ي?سوع )  ( 4وب?ينما ه? ّن م?تحيرات ف?ي ذل?ك اذا ب?رج?لني ق?د وق?فا ع?نده?ن ب?لباس ي? ّراق
)  ( 5واذك ? ّن خ??ائ??فات ون??كس َن وج??وه??هن ال??ى االرض ق??اال ل??ه ّن مل??اذا ت??طلنب ال??حي ب??ني
االم?وات )  ( 6ان?ه ل?يس ه?هنا ل?كنه ق?د ق?ام  .أذك?ر َ
ن ك?يف ك?لمك ّن وه?و ف?ي الج?ليل ) ( 7
اذ ق??ال ان??ه ي??نبغي الب??ن البش??ر ان يُس??لم ال??ى اي??دي أن??اس خ??طأة ويُ??صلب وي??قوم ف??ي
ن ك?الم?ه  ( 8 0ورج?ع َن م?ن ال?قبر وأخ?بر َ
ال?يوم ال?ثال?ث )  ( 8ف?ذك?ر َ
ن االح?د عش?ر وج?ميع
ال??باق??ني به??ذا ك??له )  ( 10وم??ري??م املج??دل??ية وح??نة وم??ري??م أم ي??عقوب وأخ??ر م??عه ّن ه ?نّ
اللواتي أخبر َ
ن الرسل بهذا )(11
فكان عندهم هذا الكالم كالهزيان ولم يصدقوه ّن .
شرح بشارة متى 8 - 1 : 28
عدد  : 1وبعد السبت عند فجر أول االسبوع جاءت مريم املجدلية ومريم األخرى لتنظرا القبر .
ن5تكلم ع5ن ت5قسم ال5بعض ع5لى االوق5ات ال5تي ك5تب ع5نها ك5ل م5ن االن5جيليني  .ال ع5ن ال5وق5ت ال5ذي ق5ام ف5يه رب5نا م5ن ال5قبر  .ف5ان
ذل5ك غ5ير م5علوم ال ل5لمالئ5كة وال للبش5ر  .م5ا ي5روي5ه م5تى ان ال5نساء ج5اءت ل5لقبر ف5ي غ5لس الس5بت ي5روي5ه ي5وح5نا ان5هن ج5ئن ف5ي
ال5صباح وي5روي5ه ل5وق5ا ان5هن ات5ني سح5را ً وي5روي5ه م5رق5س ان5هن ات5ني مل5ا أش5رق5ت ال5شمس  .وت5فصيل ذل5ك ان م5ري5م املج5دل5ية وم5ري5م
وال 55دة اهلل ج 55اءت 55ا ل 55تنظرا ال 55قبر ف 55ي غ 55لس الس 55بت وتبش 55رت 55ا م 55ن امل 55الك ان رب 55نا ق 55د ق 55ام ورأت 55ا رب 55نا وم 55سكتا رج 55ليه وارس 55لهما
لتبش5را ال5تالم5يذ ب5ان5ه ق5د ق5ام ام5ا الح5راس ف5دخ5لوا امل5دي5نة واع5لموا ال5كهنة ب5قيام5ة امل5سيح ف5اع5طوه5م رش5وة ل5يقول5وا ان ت5الم5يذه
أت55وا ل55يالً وس55رق55وه ف55اذاع55وا ال55خبر ومل55ا ب55لغ م55ري55م املج55دل55ية ان جس55ده ق55د س55رق ارت55اب55ت ورج55عت ال55ى ال55قبر ث55ان55ية ف55ي ال55صباح
ك55ما ق55ال ي55وح55نا ورأت الحج55ر م55دح55رج5ا ً وامل55الك ج55ال55سا ً وه55و ال55ذي رأت55ه ق55بل ب55قليل ج55ال55سا ً ع55لى الحج55ر ف55ازداد ري55بها وج55اءت
ال5ى س5معان وي5وح5نا وق5ال5ت ق5د أخ5ذوا س5يدي م5ن ال5قبر ولس5ت اع5لم أي5ن وض5عوه ول5لحال م5ضى ال5تلميذان امل5ذك5وران ون5ظرا
ال5قبر وال5لفائ5ف ف5تحققا ال5قيام5ة ورج5عا م5ؤم5نني  .ام5ا املج5دل5ية ف5ظلت واق5فة ع5ند ال5قبر م5رت5بكة ف5حان5ت م5نها ال5تفات5ة ال5ى ال5قبر
ف 55نظرت امل 55الك 55ني ال 55لذي 55ن ت 55راءي 55ا ل 55سمعان وي 55وح 55نا  . .ث 55م ال 55تفتت ال 55ى ورائ 55ها ف 55رأت س 55يدن 55ا ف 55ارس 55لها ال 55ى ت 55الم 55يذه ف 55رج 55عت

وبش55رت55هم ان55ها ق55د رأت ال55رب ووج55دت ه55ناك ال55نسوة ال55لوات55ي ب55ال55هام رب55ان55ي ك55ن مس55تعدات ل55يمضني ل55لقبر ح55ام55الت ط55يبا ً .
ف 55رج 55عت م 55عهن ه 55ي ووال 55دة اهلل ال 55تي ي 55سميها ل 55وق 55ا أم ي 55عقوب وي 55وس 55ي وك 55ان ال 55وق 55ت ق 55بل ط 55لوع ال 55شمس ب 55قليل ورأت ه 55ناك
م55الك55ني ب55هيئة رج55لني ول55باس55هما ي55لمع ووج55وه55هما م55ضيئة  .حٍ 5
5ينئذ ان55ضم ال55ى املج55دل55ية وم55ري55م وال55دة اهلل ام55رأة غ55ري55بة اس55مها
س5ال5وم5ي وه5ي ال5تي ك5ان5ت م5ع ال5نساء االول5يات ورأي5ن م5الك5ا ً ب5هيئة ش5اب م5تردي ح5لة ب5يضاء ف5ده5شن وك5ان ال5وق5ت ع5ند ط5لوع
ال5شمس ك5ما ذك5ر م5رق5س  .فه5ذه ه5ي ت5رات5يب االوق5ات االرب5عة ال5تي رواه5ا ك5ل م5ن االن5جيليني وال5تي م5ضني ال5نسوة ف5يها ال5ى
ال5قبر ام5ا ال5قدي5س س5اوي5رس ف5كتب ع5ن االوق5ات ال5تي م5ضني ال5نسوة ف5يها ال5ى ال5قبر ه5كذا  .ان املج5دل5ية ذه5بت خ5مس م5رات
ل55لقبر  .م55رة ف55ي امل55ساء ك55قول م55تى ف55ي ع55شية الس55بت وم55رة ث55ان55ية ف55ي وق55ت ال55صباح غ55لسا ً وك55ان55ت وح55ده55ا ك55قول ي55وح55نا وم55رة
ث 55ال 55ثة م 55ع س 55معان وي 55وح 55نا وم 55رة راب 55عة م 55ضت م 55ع ي 55وح 55نا وام ي 55عقوب غ 55لسا ً أي ق 55بل ط 55لوع ال 55شمس  .وم 55رة خ 55ام 55سة ع 55ندم 55ا
أش5رق5ت ال5شمس م5ع ص5ال5وم5ي وام ي5عقوب ك5قول م5رق5س  .أم5ا م5ري5م وال5دة اهلل ف5مضت ث5لث م5رات ك5ما يس5تفاد أوالً م5ن ق5ول5ه
) وم5ري5م األخ5رى ( ث5ان5يا ً م5ن ق5ول ل5وق5ا ) وم5ري5م أم ي5عقوب ( ث5ال5ثا ً م5ن ق5ول5ه م5رق5س ) وم5ري5م أم ي5عقوب وي5وس5ي (  .ام5ا ي5عقوب
ال55ره55اوي ف55يقول ان م55ري55م األخ55رى ه55ي ام55رأة ي55وس55ف االول55ى ال55تي ول55دت ي55عقوب وي55وس55ي  .وس55اوي55رس ال55بطري55رك ي55قول ان
م55ري55م األخ55رى ه55ي وال55دة اهلل وق55د س55ماه55ا ال55كتاب أم ي55عقوب وي55وس55ي الن55ها ك55ان55ت ف55ي ال55ظاه55ر أم 5ا ً ل55يعقوب وي55وس55ي  .أم55ا
س55معان ف55قد م55ضى ال55ى ال55قبر م55رت55ني امل55رة االول55ى م55ع ي55وح55نا ك55ما ق55ال ي55وح55نا  .وامل55رة ال55ثان55ية وح55ده ك55ما ق55ال ل55وق55ا ان55ه م55ضى
م5تعجبا ً ف5ي ذات5ه م5ما ك5ان  .وبه5ذه امل5رة رأى امل5سيح ك5قول ل5وق5ا ع5ن ال5تلميذي5ن ال5لذي5ن ظه5ر ل5هما امل5سيح ف5ي ال5طري5ق واس5م
اح55ده55ما ك55ليوب55اس ان ف55ي رج55وع55هما ال55ى اورش55ليم وج55دا االح55د عش55ر م55جتمعني وه55م ي55قول55ون ب55ال55حقيقة ان ال55رب ق55ام وظه55ر
ل5سمعان ) ل5و  33 : 24و  ( 34وب5ول5س اي5ضا ً يشه5د ان امل5سيح ظه5ر ل5ه ول5الث5ني عش5ر ) ك5و  ( 5 : 15ث5م ن5قول ان ف5ي ال5وق5ت
ال55ذي ق55ام ف55يه رب55نا م55ن ال55قبر ف55فيه ب55عينه م55زم55ع ان ي55أم55ر ب55ال55قيام55ة ال55عام55ة ك55قول ال55قدي55س س55اوي55رس الن س55اع55ة ق55يام امل55سيح
ال5تي ف5يها ارت5عد الح5راس ت5ناس5ب ان ت5كون م5ثاالً وص5ورة ل5تلك ال5ساع5ة األخ5يرة امل5خوف5ة  .ام5ا ع5شية الس5بت ف5ال ت5طلق ع5لى
وق 55ت غ 55روب ال 55شمس ف 55قط ب 55ل ع 55لى ك 55ل أج 55زاء ال 55ليل ح 55تى ص 55باح االح 55د واال ل 55قال ف 55ي ال 55عشية وس 55كت ول 55كن الن 55ه زاد ف 55قال
غ5لسا ً ف5هم ان5ه ال5ليل ال5ذي ي5عقبه ص5باح االح5د  .وق5يام5ة امل5سيح ك5ان5ت ق5ري5با ً م5ن وق5ت ص5ياح ال5دي5ك وف5ي م5ثل ه5ذا ال5وق5ت نح5ل
ال5صيام ال ف5ي اول امل5ساء  .وق5ال آخ5رون ان ق5ول م5تى م5ن ع5شية الس5بت ي5عني ك5ل ال5ليل ال5ذي ص5باح5ه ي5وم االح5د ق5ال ذل5ك
حس 55ب ع 55ادة ال 55كتاب م 55ن ب 55اب ت 55سمية الج 55زء ب 55اس 55م ال 55كل ك 55قول 55ه وك 55ان م 55ساء ص 55باح 5ا ً ي 55وم 5ا ً واح 55دا ً  .ث 55م ان ال 55رب ت 55رآءى ي 55وم
ق 55يام 55ته م 55رات م 55تعددة امل 55عروف م 55نها س 55تة  .اول 55ها للمج 55دل 55ية ومل 55ري 55م األخ 55رى ك 55ما ق 55ال م 55تى  .ث 55ان 55يا ً ل 55نساء ك 55ثيرات ك 55ما ق 55ال
م55رق55س )  ( 1 :16ول55وق55ا )  ( 1 : 24ث55ال55ثا ً للمج55دل55ية ك55ما ق55ال ي55وح55نا )  20ك  ( 16راب55عا ً ل55بطرس ك55ما ق55ال ب55ول55س ) ك55و  15ك
 ( 5خ55ام55سا ً ل55لتلميذي55ن ال55ذي55ن ك55ان55ا م55نطلقني ال55ى ع55ماوس ك55قول ل55وق55ا )  . ( 31 : 24س55ادس5ا ً ل55الح55د عش55ر وال55ذي55ن م55عهم ف55ي
ع5لية ص5هيون ) ل5و  . ( 36 33 : 24وب5عد ه5ذه ظه5ر م5رات ك5ثيرة م5دة االرب5عني ي5وم5ا ً ول5م ت5خبر م5ري5م املج5دل5ية وم5ري5م وال5دة اهلل
س5ال5وم5ي وي5وح5نا ب5ال5قيام5ة ل5كي ي5مضني وي5تحققن ذل5ك م5ن رؤي5ه ال5قبر وامل5الئ5كة ام5ا ق5ول5هن م5ن ي5دح5رج ل5نا الحج5ر ف5قد ق5يل م5ن
س 55ال 55وم 55ي وي 55وح 55نا الن املج 55دل 55ية وال 55دة اهلل رأت 55ا اوالً الحج 55ر م 55دح 55رج 55ة وق 55ول 55ه ل 55تنظرا ال 55قبر لتبخ 55را ال 55قبر ف 55ي ال 55يوم ال 55ثال 55ث
ك55امل55عتاد  .ق55ال ق55وم ان55هن ك55ن يبخ55رن ال55قبر  .ام55ا ن55حن ف55نقول ان55هن ك55ن يبخ55رن الجس55د وذل55ك واض55ح م55ن ق55ول م55رق55س ) ان55هن
اشترين طيبا ً ليأتني ويدهنه ( ومن قولهن من يدحرج لنا القبر .
عدد  : 2واذا زلزلة عظيمة حدثت  .الن مالك الرب نزل من السماء وجاء ودحرج الحجر عن الباب وجلس عليه .
ه55ذه ال55زل55زل55ة ليس55ت ك55ال55تي ح55دث55ت ع55ند ال55صلب  .ف55ان ت55لك ك55ان55ت ع55موم55ية وأم55ا ه55ذه ف55خصوص55ية الن الح55راس وال55نسوة ف55قط
ش5عروا ب5ها  .ف5الح5راس ارت5عدوا وخ5اف5وا وال5نساء ت5شجعن وتج5رأن  .وامل5الك ال5ذي دح5رج الحج5ر ك5ان ج5برائ5يل الن5ه ه5و ال5ذي
خ55دم ك55ل ال55تدب55ير وت55رآءى م55عه م55يخائ55يل أي55ضا ً  .وق55يل ع55ن امل55الك ان55ه ) ن55زل م55ن ال55سماء ( ذل55ك الن م55سكنهم ال55سماء  .وق55ال

ال5قدي5س ي5عقوب الس5روج5ي ان5ه ت5رآءى للح5راس ن5ارا ً وض5جة م5الئ5كة م5سموع5ة ف5ي ال5فضاء  .ورأوا وج5ها ً ل5وج5ه امل5سيح خ5ارج
م55ن ال55قبر  .وق55د ن55زل م55ع امل55الك م55الئ55كة أخ55ر ون55ور ي55شعشع وك55ان55ت س55لم م55ن ن55ار م55نصوب55ة م55ن االرض ال55ى ال55سماء وامل55سيح
ق5اي5م اس5فلها ول5م ي5كن ن5ازالً م5ن اع5اله5ا ب5ل ص5اع5دا ً م5ن اس5فلها ال5ى ف5وق  .وامل5الئ5كة ص5اع5دون ون5ازل5ون ويمج5دون  .وق5ال م5تى
ان ف5ي غ5لس الس5بت ج5اءت م5ري5م ورات س5يدن5ا  .وان الح5رس دخ5لوا ل5يالً واخ5بروا رؤس5اء ال5كهنة ان5ه ق5ام ف5اع5طوه5م ف5ضة ان
ي5قول5وا ان ت5الم5يذه أت5وا ل5يالً وس5رق5وه ومل5ا س5مع ان جس5ده س5رق ت5أمل5ت املج5دل5ية واس5رع5ت ال5ى ال5قبر ك5ما ك5تب ي5وح5نا وب5عد ذل5ك
رج5عت م5ع ال5نساء ح5ام5الت ال5بخور ال5ى ال5قبر ك5ما ق5ال ل5وق5ا  .ومل5ا أش5رق5ت ال5شمس رج5عت م5ع ي5وح5نا أي5ضا ً ك5ما ك5تب م5رق5س .
أم5ا امل5الئ5كة ال5تي ت5رآءت ع5ند ال5قبر فس5تة  .الن م5تى ق5ال ان ال5نساء رأي5ن واح5دا ً او ل5وق5ا ق5ال ان5هن رأي5ن م5الك5ني وي5وح5نا ق5ال
ان5هن رأي5ن م5الك5ني وم5رق5س ق5ال ان5هن رأي5ن واح5دا ً والح5راس ع5ندم5ا راوا ان ال5رب ق5د ق5ام ح5قا ً وخ5توم5ات الحج5ر ب5اق5ية خ5اف5وا .
وف 55ي ال 55وق 55ت ال 55ذي ج 55اءت ال 55نساء ال 55ى ال 55قبر ن 55زل امل 55الك ودح 55رج وخ 55وف 5ا ً م 55نه ارت 55عد الح 55راس وص 55اروا ك 55امل 55وت 55ى وام 55ا ال 55نساء
بش55ره55ن ع55ن ال55قيام55ة
ف55رأي55نه ج55ال55سا ً ع55لى الحج55ر يش55به ال55برق وق55ال ل55هن به55دوء ال ت55خفن اي ك55الح55راس  .وب55عدم55ا ق55وى ق55لبهن ّ 5
ومل 55ا م 55ضت ال 55نساء اس 55تيقظ الح 55راس ودخ 55لوا امل 55دي 55نة مس 55رع 55ني واع 55لموا ع 55ظماء ال 55كهنة ب 55ما ق 55د ص 55ار  .وامل 55الك ل 55م ي 55دح 55رج
الحج5ر ك5ي يخ5رج امل5سيح الن5ه ك5ان ق5د ق5ام ق5بل ان ي5نزل امل5الك ل5كن م5ن أج5ل ال5نساء ال5لوات5ي ك5ن رأي5نه مل5ا وض5ع ف5ي ال5قبر
ول55كن ي55ؤم55نن اذا رأي55ن ال55قبر ف55ارغ5ا ً وامل55سيح ل55يس ف55يه  .ول55سائ55ل ك55يف ي55مكن ان يخ55رج ال55جسم م55ن ب55اب م55غلوق ؟ ال55جواب ان
ال55ذي خ55رج م55ن ال55بطن وال55ختوم55ات م55حفوظ55ة واظ55لم ال55شمس واح55يا امل55وت55ى ك55ل ش55يء مس55تطاع ل55دي55ه الن55ه اذا ك55ان امل55الك ق55د
دخ55ل ال55ى دان55يال وال55بئر م55ختوم وال55رس55ل خ55رج55وا م55ن ب55يت ال55سجن وه55و م55غلوق وس55معان م55شى ع55لى االم55واج ف55كيف ال ي55قدر
خالق الكل ان يخرج من القبر وهو مختوم.
عدد  : 3وكان منظره كالبرق ولباسه ابيض كالثلج.
عدد  : 4فمن خوفه ارتعد الحراس وصاروا كأموات.
ق55د ج55رت ع55ادة امل55الئ55كة ان ي55ترآءوا للبش55ر بحس55ب االح55وال ال55حاض55رة واالم55ور ال55تي ي55تداول ف55يها ال55ناس .ف55قد ت55رآءوا ل55يشوع
ب55ن ن55ون ول55داود ال55نبي ك55االج55ناد ح55ام55لني الس55الح  .ول55زك55ري55ا ب55ال55وان واش55كال ح55مر وب55لق ) زك  8 :1و . ( 9ام55ا ل55لنساء ف55بهيئة
ج 55ميلة م 55فرح 55ة وللح 55راس ب 55هيئة م 55خيفة  .ول 55سائ 55ل مل 55اذا ظه 55رت ال 55قيام 55ة اوالً للح 55راس ؟ ال 55جواب الن ال 55يهود ك 55ان 55وا ي 55صدق 55ون
ك55الم55هم اك55ثر م55ن ك55الم ال55تالم55يذ وال55نساء  .وق55د اع55تاد اهلل ان يج55ذب ال55ناس ال55يه ف55يما ه55م ال55يه م55ائ55لون ك55ما ج55ذب امل55جوس
بواسطة النجم.
عدد  : 5فأجاب املالك وقال للمرأتني ال تخفا انتما  .فإني أعلم انكما تطلبان يسوع املصلوب.
ق 55د ع 55زى امل 55الك ل 55لنسوة ب 55روي 55ته امل 55بهجة وب 55كالم 55ه  .وق 55ول 55ه ) أن 55نت ( ف 55هو ب 55امل 55نظر ال 55ى ال 55صال 55بني الن ال 55خوف ن 55صيبهم  .أم 55ا
ال5نسوة فيس5تحقن االك5رام  .وق5ول5ه ق5د ع5لمت ان5كن ت5طلنب ي5سوع امل5صلوب اي ل5تكرم5نه ال لتس5تهزي5ن ب5ه ك5ال5صال5بني  .ان امل5الك
ل5م يخج5ل ان ي5قول ) امل5صلوب ( وام5ا الخ5لقيدون5يون وال5نساط5رة ف5ان5هم يخج5لون م5ن ان ي5قول5وا ي5ا م5ن ص5لبت ع5وض5ا ً ارح5منا
مع ان بدء كل خير هو الصليب.
عدد  : 6انه هو ههنا ألنه قام كما قال  .هلما انظرا املوضع الذي كان الرب مضطجعا ً فيه.
) ت55عال55ني وان55ظرن امل55كان ( اي ل55تتحققن ال55قيام55ة  .وق55د ت55حقق س55معان وي55وح55نا ق55يام55ة س55يدن55ا م55ن رؤي55ة امل55الئ55كة وك55الم55هم وم55ن
رؤية مخلصنا.
عدد  : 7واذهبا سريعا ً قوال لتالميذه انه قد قام من االموات  .ها هو يسبقكم الى الجليل  .هناك ترونه ها انا قلت لكن.

أي ف5ألن5كن اس5تفدت5ن م5عرف5ة ع5ن ال5قيام5ة م5ن روي5تي وك5الم5ي م5عكن ف5اذه5نب وبش5رن ال5تالم5يذ ان5ه ق5د ق5ام وه5و يس5بقكم ال5ى
الج5ليل  .ول5سائ5ل م5تى ق5ال ال5سيد ل5تلميذه ان5ي اس5بقكم ال5ى الج5ليل ؟ وال5جواب ان5ه ق5ال ذل5ك ب5عدم5ا ش5كروا وج5اءوا ال5ى ج5بل
ال5زي5تون  .ام5ا الج5ليل ف5معناه ال5تدح5رج  .وال5كالم ال5ذي ت5كلم ب5ه ال5سيد ك5أن5ه ت5دح5رج م5ن ال5جبل وام5تد وات5سع ال5ى ال5عال5م ك5له
واه55تدى ب55ه ك55ثيرون  .ول55سائ55ل مل55اذا ن55به س55يدن55ا ال55نسوة ل55يقلن ل55لتالم55يذ م55ن ال55صال55بني ف55أراد ان ي55أخ55ذه55م ال55ى ه55ناك ل55يذك55ره55م
ب55تعال55يمه واع55مال55ه ال55تي اث55بتها ب55قيام55ته  .ول55يس امل55عنى ان55ه ال ي55ترآءى ل55هم اال ف55ي الج55ليل  .وق55ال آخ55رون وه55م ص55ادق55ون ان
امل 55سيح ام 55ره 55م ان ي 55ذه 55بوا ال 55ى الج 55ليل ل 55يترآءى ل 55هم ه 55نام الج 55ل امل 55ؤم 55نني ال 55كثيري 55ن ال 55ذي آم 55نوا ب 55ه والس 55تحقاق 55هم رأى ان
ي5ترآءى ل5هم وي5عزي5هم وي5زي5ده5م م5عرف5ة ع5ن ق5يام5ته  .وع5ن ه5ؤالء امل5ؤم5نني الج5ليليني ق5د ق5ال ب5ول5س ال5رس5ول ان ال5رب ت5رآءى الك5ثر
م 55ن خ 55مسمئة أخ م 55عا ً أك 55ثره 55م ب 55اق ال 55ى اآلن ) اك 55وه  . ( 6 :1ول 55يس ع 55ن اول 55ئك ال 55ذي 55ن ق 55ام 55وا ف 55ي وق 55ت آالم 55ه الن اول 55ئك ل 55م
يتعاطوا بالعامليات.
عدد  : 8فخرجنا سريعا ً من القبر بخوف وفرح عظيم راكضتني لتخبرا تالميذه.

ان ال5رس5ل ع5ندم5ا م5عوا ب5ان س5يدن5ا ح5يّ ل5م ي5صدق5وا ب5ل اس5تهزأوا به5ذا ال5خبر  .وال ع5جب ف5ان ك5ان
توما لم يؤمن بقول الرسل فبأولى حجة ال يمكن للرسل ان يؤمنوا بقول النساء .
في اتيان بطرس الى القبر وظهور يسوع لتلميذين سائرين الى عماوس
)  ( 14ف ??قام ب ??طرس واس ??رع ال ??ى ال ??قبر ةت ??طلع ف ??راى األك ??فان م ??وض ??وع ??ة ع ??لى ح ??دة
ف?ان?صرف م?تعجبا ً ف?ي ن?فسه م?ما ك?ان )  ( 13وان اث?نني م?نهم ك?ان?ا س?ائ?ري?ن ف?ي ذل?ك
ال? ??يوم ال? ??ى ق? ??ري? ??ة اس? ??مها ع? ??ماوس ب? ??عيدة ع? ??ن اورش? ??ليم س? ??تني غ? ??لوة )  ( 14وك? ??ان? ??ا
يتحادثان عن تلك الحوادث كلها .
س 55ؤال  .م 55ن ال 55تلميذان ال 55لذان ك 55ان 55ا س 55ائ 55ري 55ن ي 55وم اح 55د ال 55قيام 55ة ؟ ال 55جواب ان 55هما ك 55ان 55ا م 55ن االث 55نني
والس55بعني ت55لميذا ً  .وع55لى قٍ 5
5ول ه55ما ك55الوب55ا ول55وق55ا ال55ذي أخ55فى اس55مه ت55واض55عا ً  .او ب55رن55اب55ا ع55لى رأي
5ت م 55ا ك 55الوب 55ا ؟ ف 55اع 55لم ان 55ه أخ 55و ي 55وس 55ف خ 55طيب م 55ري 55م ال 55عذراء وق 55د ص 55ار اس 55قف
آخ 55ر  .وان س 55أل َ 5
أورش55ليم ب55عد أخ55وة ي55عقوب  .واالث55نان ك55ان55ا يتح55دث55ان ف55ي آالم ال55سيد وف55ي ظ55روف ام55ساك55ه وال55حكم
ع 55ليه وص 55لبه وم 55وت 55ه  .وق 55د ذك 55ر ان ع 55ماوس ت 55بعد س 55تني غ 55لوة ع 55ن اورش 55ليم اي ث 55مان 55ية ام 55يال  .ألن
ال 55غلوة خ 55مسة خ 55طوط والخ 55ط أرب 55عمائ 55ة ذراع وك 55ل س 55بعة خ 55طوط ون 55صف م 55يل واح 55د  .وك 55ل ث 55الث 55ة
اميال فرسخ واحد .

)  ( 15وف??يما ه??ما يتح??دث??ان وي??تساءالن دن??ا م??نهما ي??سوع ن??فسه وك??ان ي??سير م??عهما
)  ( 16ول ??كن ام ??سكت أع ??ينهما ع ??ن م ??عرف ??ته )  ( 17ف ??قال ل ??هما م ??ا ه ??ذا ال ??كالم ال ??ذي
ت??تحاوران ف??يه وأن??تما س??ائ??ران م??كتئبني )  ( 18ف??أج??اب واح??د م??نهما اس??مه ك??الوب??ا
أف?أن?تَ وح َ
?دك غ?ري?ب ع?ن اورش?ليم ول?م ت?علم م?ا ح?دث ب?ها ف?ي ه?ذه االي?ام )  ( 19ف?قال
ل??هما وم??ا ه??و  .ق??اال ل??ه م??ا ي??خص ي??سوع ال??ناص??ري ال??ذي ك??ان رج ?الً ن??بيا ً ذا ق??وة ف??ي
ال ??فعل وال ??قول أم ??ام اهلل وال ??شعب ك ??له )  ( 20وك ??يف اس ??لمه رؤس ??اء ال ??كهنة وح ??كام ??نا
ل?قضاء امل?وت وص?لبوه )  ( 21ون?حن ك?نا ن?رج?و ان?ه ه?و امل?زم?ع ان ي?فدي اس?رائ?يل ول?كن
مع هذا جميعه فاليوم الثالث هو لحدوث ذلك )  ( 22اال ان نساء منا أدهشننا ألنه َن
ن ال?ى ال?قبر )  ( 23ف?لم يج?د َ
ب?كر َ
ن جس?ده ف?أت? َ
ني وق?ل َن ان?ه َن راي? َن مظه?ر م?الئ?كة ق?ال?وا
ان??ه ح??ي )  ( 24ف??مضى ق??وم م??ن ال??ذي??ن م??عنا ال??ى ال??قبر ف??وج??دوا ك??ما ق??ال??ت ال??نساء
لكنهم لم يروه .
اق5ترب ال5سيد م5نهما ول5م ي5عرف5اه الن ق5وت5ه م5نعت ان ي5نظراه ك5ما ه5و ف5ظنّاه غ5ري5با ً وذل5ك ل5يتمكنا م5ن
م55حادث55ته وم55ذاك55رت55ه م55ط ّوالً  .وه55و ع55ينه ق55اده55ما ال55ى ه55ذه امل55ذاك55رة ب55سؤال55ه ع55ما ي55تحاوران ف55يه  .وق55د
زي ث55ياب م55خصوص وك55ان ال55سيد ب55ثياب م55خال55فة له55ذا
دع55ياه غ55ري55با ً الن س55كان اورش55ليم ك55ان ل55هم ّ
5زي  .وم55عنى ك55الم55هما  :أتجه55ل م55ا ح55دث ي55وم55ي الج55معة والس55بت امل55اض55يني ون55حن ف55ي ي55وم االح55د
الّ 5
غ55ير ب55عيدي55ن ب55ال55زم55ن ع5ّ 5ما ح55دث  .أال ت55علم م55ا وق55ع ل55يسوع االل55ه خ55ال55ق ال55بالد واالم55اك55ن ال55ذي ص55ار
ان55سان5ا ً وت55لقب ب55اس55م ال55ناص55ري والج55ليلي وب55ال55نبي ال55عظيم ب55ل ه55و رب االن55بياء وم55ان55ح ال55نبوة وك55ان55ت
ق55وت55ه ك55برى ف55ي ال55تعليم وص55نع املعج55زات  .وق55د رج55ون55ا م55دةً ان ي55كون املخ55لص امل55زم55ع اال ان ال55يهود
نب ب 55اك 55را ً ال 55ى ق 55بره ان 55ه َن ش 55اه 55دنَ
ص 55لبوه وم 55ات وال 55يوم ال 55ثال 55ث مل 55وت 55ه ودف 55نه وق 55د اخ 55برت 55نا ن 55ساء ذه َ 5
م 55الئ 55كة ق 55ال 55وا ان 55ه ح 55ي  .وذه 55ب م 5ّ 5من م 55عنا س 55معان وي 55وح 55نا ف 55شاه 55دا م 55ا ش 55اه 55د َن .وم 55ن امل 55علوم ان
والدة اهلل ومريم املجدلية رأتاه أيضا ً واملجدلية دعته بلقب يا معلم كما في انجيل يوحنا .
)  ( 25ف5قال ل5هما ي5ا ق5ليلي ال5فهم وب5طيئي ال5قلب ف5ي اإلي5مان ب5كل م5ا ن5طقت ب5ه االن5بياء )  ( 26أم5ا
ك5ان ي5نبغي ل5لمسيح ان ي5تأل5م ه5ذه اآلالم ث5م ي5دخ5ل ال5ى مج5ده ) ( 27ث5م أخ5ذ يفس5ر ل5هما م5ن م5وس5ى
ومن جميع االنبياء ما يختص به في االسفار كلها .
ب5حقّ س ّ5ماه5ما ق5ليلي ال5فهم الن5هما م5ا ف5هما أق5وال ك5تب االن5بياء  .ال5تي ذك5رت م5ن ق5بل ظ5روف آالم5ه
وق5يام5ته  .وك5ان الزم5ا ً ان ي5حتمل س5يدن5ا امل5وت وال5صلب ال5لذي5ن ي5سميهما مج5دا ً ول5وال ص5لبه وم5وت5ه مل5ا

اظ55لمت ال55شمس وزل55زل55ت االرض وح55دث55ت املعج55زات ال55دال55ة ع55لى ان55ه ال55ه  .فه55ذه ك55لها ت55دع55ى مج55داً
حقيقيا ً وقد ذكر املخلص تأييدا ً لكالمه آيات الكتب املنزلة من اسفار موسى واالنبياء .
)  ( 28ف?لما اق?ترب?وا م?ن ال?قري?ة ال?تي ك?ان?ا ي?قصدان?ها ت?ظاه?ر ب?ان?ه منطلق ال?ى م?كان
أب?عد )  ( 29ف?أل?زم?اه ق?ائ?لني ام?كث م?عنا ألن امل?ساء م?قبل وق?د م?ال ال?نهار ف?دخ?ل ل?يمكث
م??عهما )  ( 30ومل??ا ات??كأ م??عهما أخ??ذ خ??بزا ً وب??ارك وكس??ر ون??اول??هما )  ( 31ف??ان??فتحت
أع?ينهما وع?رف?اه ف?غاب ع?نهما )  ( 32ف?قال أح?ده?ما ل?آلخ?ر أم?ا ك?ان?ت ق?لوب?نا م?ضطرب?ة
ف?ينا ح?ني ك?ان ي?خاط?بنا ف?ي ال?طريق ويش?رح ل?نا ال?كتب )  ( 33وق?ام?ا ف?ي ت?لك ال?ساع?ة
ورج?عا ال?ى أورش?ليم ف?وج?دا األح?د عش?ر ال?ذي?ن م?عهم م?جتمعني )  ( 34وه?م ي?قول?ون
ل?قد ق?ام ال?رب ف?ي ال?حقيقة وت?رآءى ل?سمعان )  ( 35ف?أخ?ذا ه?ما ي?خبران ب?ما ح?دث ف?ي
الطريق وكيف عرفاه عند كسر الخبز .
5لحوا ف55ي م55نتهى ال55نهار ع55لى ع55اب55ري ال55طري55ق ال55ذي55ن ي55ساف55رون م55عهم ب55ان
ج55رت ع55ادة ال55ناس ب55ان يّ 5
ي55قبلوا ال55ضياف55ة ف55ي ب55يوت55هم  .وه55ذا م55ا ص55نعه ك55الوب55ا ال55ذي ت55أوي55له ح55سن وواف55قه ع55ليه رف55يقه  .ف55قد
ط55لبا م55ن ال55سيد امل55تظاه55ر ب55االن55طالق ال55ى م55كان ب55عيد ان يس55تري55ح ال55ليل ع55نده55ما  .ومل55ا ات55كأ م55عهما
وب55ما ان55ه ك55ان اك55بر م55نهما وذا ع55لم وم55عارف ط55لبا م55نه ان ي55بارك ال55خبز  .وق55د ك55ان55ت ب55رك55ته ت55بعا ً ل55قوم
به 55ذه ال 55عبارة  :ب 55اس 55م االب وال 55روح ال 55قدس  .م 55قرون 55ة ب 55رس 55م اش 55ارة ال 55صليب  .وم 55ا ت 55ناوال م 55ن ي 55ده
ال5خبز ح5تى ان5فتحت ع5يون ع5قليهما وع5رف5اه ف5غاب ل5لحال ع5نهما واخ5تفى ول5م ي5ذق ش5يئا ً  .وق5د شه5دا
ب5ان ق5لبهما ك5ان5ت م5ضطرم5ة اي ت5حترق م5ثل الخش5ب ع5ند م5خاط5بته  .وب5عد ذل5ك أس5عا ف5ي امل5جيء
ال 55ى ال 55رس 55ل االح 55د عش 55ر واط 55لعاه 55م ع 55لى م 55ا رأي 55ا وت 55كلما  .ف 55من ه 55نا ت 55علم ان ه 55ذي 55ن ال 55تلميذي 55ن ل 55م
ي5كون5ا م5ن ال5رس5ل ب5ل م5ن االث5نني والس5بعني  .وك5ان ي5هوذا االسخ5ري5وط5ي ق5د ه5لك وم5تياس ل5م ي5دخ5ل
ف5ي ع5دد ال5رس5ل  .ث5م ان5ي ارت5أي ان ال5سيد امل5يح ت5رآءى ل5سمعان ف5ي رج5وع5ه م5ن ال5قبر ب5عد ان ت5ر ّدى
ث 55ياب 5ا ً ول 55و ان ه 55ذا ال 55ظرف غ 55ير م 55ذك 55ور ف 55ي االن 55جيل الن امل 55سيح ع 55مل أش 55ياء ك 55ثيرة ول 55م ت 55كتب ك 55ما
شهد يوحنا .
في ظهور يسوع لتالميذه ووعده اياهم بارسال الروح
)  ( 36وب?ينما ه?م يتح?دث?ون به?ذه وق?ف ي?سوع ف?ي وس?طهم وق?ال ل?هم الس?الم ل?كم أن?ا
ه?و ال ت?خاف?وا )  ( 37ف?اض?طرب?وا وخ?اف?وا وظ?نوا أن?هم ي?رون روح?ا ً )  ( 38ف?قال ل?هم م?ا
?دي ورج?ليّ  .ان?ي أن?ا
ب?ال?كم م?رت?عدي?ن ومل?اذا أث?ارت االوه?ام ف?ي ق?لوب?كم )  ( 39ان?ظروا ي ّ

ه??و  .ج??سون??ي وان??ظروا ف??ان ال??روح ال لح??م ل??ه وال ع??ظام ك??ما ت??رون ل??ي )  ( 40وع??ند
قوله ذلك أراهم يديه ورجليه .
ك5ان ظ5هور املخ5لص ف5ي امل5ساء ع5ند غ5روب ال5شمس ي5وم االح5د اي ل5يلة االث5نني ب5ينما يتح5دث رس5له
ف5ي أم5ر ق5يام5ته وم5شاه5دة ب5عضهم اي5اه  .وب5اداه5م ب5الس5الم ك5ما ك5ان ي5فعل وق5صده ال5سني ان ي5زي5ل
خ5وف5هم  .وروى ي5وح5نا ان5ه دخ5ل ع5ليهم واالب5واب م5وص5ودة أو م5قفلة ف5رأوه م5ا ب5ينهم ف5جاةً  .واع5لم ه5نا
ان س 55يدن 55ا ص 55نع ث 55الث معج 55زات تش 55به ال 55واح 55دة األخ 55رى اي ان 55ه ول 55د م 55ن ام 55ه دون ان ي 55فك خ 55تم
ب55كارت55ها  .وق55ام م55ن ال55قبر دون ان ي55فك االخ55تام ال55تي وض55عها ع55ليه ال55يهود  .ودخ55ل ال55علية واب55واب55ها
م55قفلة  .واذ ن55ظره55م خ55ائ55فني م55ن رؤي55ته شّ 5دد ع55زي55متهم وأف55همهم ان55ه ه55و ال55ذي اخ55تاره55م م55نذ االب55تداء
5اص55ة ب55اهلل
وس ّ 5لطهم ع55لى ال55شياط55ني وان55ه ه55و ال55ذي ت55أل55م وق55ام  .ومل55ا ك55ان55ت م55عرف55ة االف55كار ال55خفية خ5 5 ّ 5
وك5ان ل5ه املج5د االب5ن امل5ساوي ب5ال5جوه5ر ألب5يه ع5رف االرت5ياب ال5ذي خ5ال5ج ق5لوب5هم وق5ال م5ا م5فاده  :ان
5سون5ي ف5ا ّن ل5ي لح5ما ً ودم5ا ً وال5روح امل5حض ال لح5م وال دم
ك5نتم ت5ظنّون5ي خ5ياالً ف5م ّدوا ال5يّ أي5دي5كم وج ّ
5مت  .وه 55كذا ت ّ 5م ب 55ال 55فعل اذ
5لبت وق ُ 5
5دي ورج 55ليّ ت 55تحققوا ان 55ي ان 55ا ال 55ذي وص ُ 5
ل 55ه  .ث 55م ان 55ظروا ج 55راح ي ّ 5
كشف لهم عن موضع املسامير والحربة .
)  ( 41واذ ك?ان?وا غ?ير م?صدق?ني ب?عد م?ن ال?فرح وم?تعجبني ق?ال أع?ندك?م ه?هنا ط?عام )42
?شوي وشه??د عس??ل )  ( 43ف??أخ??ذ واك??ل ام??ام??هم ث??م أخ??ذ
( ف??أع??طوه ق??طعة م??ن س??مك م?
ّ
الباقي واعطاهم .
ج5رت ع5ادة ال5ناس ال5ذي5ن ي5فاج5ئهم ف5رح ع5ظيم ع5لى غ5ير ان5تظار ان ال ي5صدق5وا م5ا ي5رون أو ي5سمعون
وه55ذا م55ا وق55ع ل55لتالم55يذ أع55ينهم ف55تنازل أي55ضا ً مخ55لصنا الق55ناع55هم وط55لب م55نهم ط55عام 5ا ً ي55أك55له ل55يحقق
ل5هم ق5يام5ته ف5أع5طوه وأك5ل أك5الً ح5قيقيا ً م5عهم  .وه5ذا م5ا أث5بته أي5ضا ً ب5طرس اذ ق5ال  :ان5نا ن5حن أك5لنا
وش55رب55نا م55عه  .وق55د أك55ل ل55ه املج55د م55كا ً اش55ارة ال55ى ط55بيعتنا ال55غارق55ة م55ن ق55بل ف55ي بح55ر ال55شهوات اال
ان 55ها ب 55ات 55حاده 55ا ب 55ال 55اله 55وت ن 55جت م 55ن ال 55غرق وتخ 55لصت م 55ن وه 55ن الخ 55طية ورخ 55اوة ل 55ذت 55ها امل 55ميتة .
وتطه 55رت وت 55ق ّدس 55ت ف 55صارت ل 55ذذة هلل ك 55العس 55ل الن 55ها ت 55زي 55نت ب 55ال 55فضائ 55ل وخ 55اص 55ة ف 55ي م 55حبة ال 55رب .
وأي 55ضا ً ب 55واس 55طة تجس 55د االب 55ن اتح 55د ج 55نسنا ب 55ال 55نار ال 55عقلية واش 55ترك ب 55ال 55اله 55وت فظه 55ر ك 55امل 55شوي
متج55رد م55ن ض55عف ال55شهوات وااله55واء ف55صار ي55تلقى االوام55ر ال55سماوي55ة وي55قبلها ب55سهول55ة ك55ما ي55قبل
ال5شمع ك5ل ك5تاب5ة ورس5م ف5يه  .وه5نا م5سأل5ة ك5يف أك5ل ال5سيد امل5سيح ب5عد ق5يام5ته  .أج5اب ف5ري5ق ان5ه ل5م
ي5أك5ل ح5قا ً وال ي5مكن ان ي5قال ع5نه ان5ه أك5ل اك5الً خ5يال5يا ً ب5ل ك5ان ي5ضع ال5قوت ف5ي ف5مه وي5مضغه وي5بلعه
ول55كن ال ي55قتات جس55ده ب55ه ب55ل ك55ان ه55ذا ال55قوت ي55فنى وي55تالش55ى ب55قوة ال55روح ث55م ي55عود ال55ى ال55عناص55ر

ال5تي أخ5ذ م5نها ع5لى ش5به أك5ل االب وامل5الك5ني ف5ي العه5د ال5قدي5م ع5ندم5ا ت5ناول5وا ال5طعام ب5دع5وة اب5ره5يم
 .وق55ال ف55ري55ق آخ55ر ان55ه أك55ل ال55طعام ك55ما ت55أك55ل ال55نار ال55ذب55ائ55ح ز وا ّدع55ى ف55ري55ق ث55ال55ث ان55ه ل55م ي55دخ55ل ل55ه
املج55د ال55طعام ال55ى م55عدت55ه ب55ل ك55ان ي55الش55يه ف55ي ال55هواء  .ام55ا ن55حن ف55نثبت ان55ه أك55ل وش55رب ح55قا ً ب55عد
ال 55قيام 55ة ول 55و ان 55نا ع 55اج 55زون ل 55قلة ادراك 55نا ع 55ن ت 55فسير ذل 55ك  .الن أع 55مال ال 55سيد ع 55جيبة ف 55ائ 55قة ال 55طور
امل5ال5وف ب5ني ال5ناس ول5ذل5ك س ّ5ماه أش5عيا ع5جبا ً  .وك5ما ك5ان5ت أف5عال5ه ق5بل ال5قيام5ة خ5ارق5ة امل5عتاد  .ه5كذا
أي55ضا ً ب55عده55ا  .وم55ن ت55لك ح55بله ب55دون زرع بش55ري وم55يالده ب55دون ن55قض ال55بكارة  .وم55شيه ع55لى امل55ياه
وت55غيره ع55لى ال55جبل م55ن ك55ثاف55ة االج55سام ال55ى ل55طاف55ة االرواح وص55وم55ه أرب55عني ي55وم 5ا ً ب55دون ان ي55جوع
وتنجيته نفسه عندما أرادوا طرحه على الجبل.
وم55ن ه55ذه ظ55هوره ظ55هورا ً م55حسوس5ا ً ي55مكن ال55شعور ب55ه ب55ال55حواس وت55بني آث55ار الح55رب55ة وامل55سام55ير ف55ي
ج55نبه وي55دي55ه  .واك55له وش55رب55ه  .ورؤي55ة جس55ده ك55اج55ساد ب55اق55ي البش55ر وك55ان الب55سا ً ث55ياب 5ا ً ول55و ان ث55ياب55ه
5ت م 55ا ال 55حكمة ف 55ي ك 55ل
االول 55ى أخ 55ذه 55ا ال 55جنود ع 55ند ص 55لبه وك 55فنه أخ 55ذه س 55معان وي 55وح 55نا  .وان س 55ال َ 5
5بت ان أع5مال5ه غ5ير امل5أل5وف5ة ب5عد ال5قيام5ة ق5صد ب5ها دف5ع ال5كوك واث5يات ق5يام5ته  .ام5ا أف5عال5ه
ه5ذه ؟ أج ٌ
ق55بل ال55قيام55ة ل55يحقق ان55ه ص55ار ان55سان 5ا ً م55ن دون ت55غير  .ث55م ك55ما ان55ه أخ55فى جس55ده امل55ائ55ت ت55حت ب55هاء
ال5اله5وت ع5ند تمج5ده ف5ي ج5بل ط5اب5ور ك5ذل5ك أخ5فى ب5هاء مج5ده وع5ظمة جس5ده غ5ير ال5قاب5ل امل5وت ب5عد
ق5يام5ته ت5حت أع5راض جس5د م5ثل اج5سادن5ا وغ5اي5ته ان ي5راه ت5الم5يذه الن االن5سان ف5ي ال5حياة ال5دن5يا
ال يقوى على رؤية مجد جسد قام من االموات وهو غير قابل للموت ثانية .
)  ( 44وق?ال ل?هم ه?ذا ه?و ك?الم?ي ال?ذي ك?لمتكم ب?ه اذ ك?نتٌ م?عكم ان?ه ي?نبغي ان ي?تم ك?ل
ٍ
?ينئذ ف?تح أذه?ان?هم
م?ا ك?تب ع?ني ف?ي ن?ام?وس م?وس?ى وف?ي االن?بياء وامل?زام?ير )  ( 45ح
ل?يفهموا ال?كتب )  ( 46وق?ال ل?هم ه?كذا ك?تب وه?كذا ك?ان ي?نبغي ل?لمسيح أن ي?تأل?م وأن
ي??قوم ف??ي ال??يوم ال??ثال??ث م??ن ب??ني االم??وات )  ( 47وان ي??كرز ب??اس??مه ب??ال??توب??ة وم??غفرة
الخ??طاي??ا ف??ي ج??ميع األم??م اب??تداء م??ن اورش??ليم )  ( 48وان??تم ش??هود ل??ذل??ك )  ( 49وان??ا
أرسل اليكم موعد أبي فامكثوا انتم في املدينة الى ان تلبسوا قوة من العالء .
اف55همهم ان55ه م55ن ق55بل آالم55ه وم55وت55ه وق55يام55ته ك55ان ق55د ذاك55ره55م ف55ي ك55ل ه55ذه االم55ور وان ات55مام55ها ك55ان
ض5روري5ا ً ل5تحقيق م5ا ك5تب م5وس5ى واالن5بياء وج5اء ف5ي امل5زام5ير ع5ن ال5تداب5ير ال5رب5ان5ية  .وب5عد ان فس5ر
ل5هم ذل5ك ف5هموه  .وم5ن ك5الم5ه ان اب5تداء ال5بشارة ي5كون م5ن اورش5ليم ألن5ه أه5ني ف5يها ورذل م5نها ف5يجب
ان ي 55كون اب 55تداء مج 55ده ف 55يها وم 55دح 55ه وت 55عظيمه م 55نها  .وف ّ 5وض ال 55ى ت 55الم 55يذه ان ي 55كون 55وا ش 55هود م 55وت 55ه
وآالم5ه وق5يام5ته ووع5ده5م ب5ارال ال5روح ال5قدس ت5حقيقا ً ل5نبوة ي5وئ5يل ال5قائ5ل  :ي5كون روح5ي ع5لى ك5ل ذي
جسد  .واعلنهم ان الروح عينه يكون لهم ق ّوة مش ّددة يلبسونها وتلبسهم كالثياب .

في صعود الرب الى السماء
)  ( 50ثم خرج بهم الى بيت عنيا ورفع يديه وباركهم
ق5اد ي5سوع رس5له ال5ى ب5يت ع5نيا ل5يذك5ره5م ب5قيام5ة ل5عازر ف5يها  .وي5دل5هم ع5لى ان ي5أخ5ذوا ي5كرزون ف5يها
ب55قيام55ته ل55ه املج55د وب55ال55قيام55ة ال55عموم55ية ال55تي ت55دل55نا ع55ليها ق55يام55ته  .ث55م م55نحهم ب55رك55ته وه55ي م55ثل ال55برك55ة
ال5تي ن5ال5ها ت5لميذا ع ّ5ماوس وم5ا أش5رف5ها وم5ا ان5فعها وم5ن يس5تقصي وص5فها  .وق5د ارت5أى ق5وم ان5ه ل5ه
ال 55سجود ب 55ارك 55هم ب 55شكل ص 55ليب  .وي 55سأل ه 55نا  :مل 55اذا ق 55ال رف 55ع ي 55دي 55ه ول 55م ي 55قل ي 55ده وان 55نا ن 55علم ان
االن5سان ي5بارك ب5يمينه امل5ال5كة ال5قوة والس5لطة ؟ ف5ال5جواب ان اس5تخدام ال5يدي5ن أق5وى م5ن اس5تخدام
واح 55دة  .وج 55اء ف 55ي رس 55ائ 55ل م 55ار ب 55ول 55س ان 55ه ق ّ 5واه 55م ب 55اس 55لحة م 55ن ال 55يمني وال 55شمال ل 55ينتصروا ع 55لى
الش 55رور  .واع 55لم ان ال 55برك 55ة ح ّ 5لت ع 55لى ال 55نفس والجس 55د .و ق 55ال ف 55ري 55ق ان ال 55سيد امل 55سيح ل 55م ي 55منح
ت55الم55يذه غ55ير ب55رك55ة ب55سيطة  .ل55كنا ن55قول ان ال55برك55ة ه55نا ه55ي رس55ام55تهم أس55اق55فة ودل55يل ذل55ك ان55نا ع55ند
رس5ام5ة االس5اق5فة ن5تلو ال5فصل ال5حاض5ر ع5لى امل5رت5سم ث5م ن5بارك ب5طري5ق ال5رف5رف5ة ع5لى رأس5ه وك5ان ق5د
رس55مهم ش55مام55سة ع55ندم55ا ارس55لهم اث55نني اث55نني وخ ّ 5ول55هم س55لطان 5ا ً ع55لى ف55اء االم55راض وط55رد االرواح
الش55ري55رة وق55د ٌع55رف ال55شمام55سة ب55ان55هم مطه55رون م55ناالم55راض واالرواح  .ث55م رس55مهم ق55سوس5ا ً ع55ندم55ا
ورب
نفخ فيهم في العلية وقال لهم  :من غفرتم لهم زالتهم ٌغفرت ومن امسكتموها عليهم أمسكت ّ .
5عمدي5ن ؟ ف5اع5لم ان5ه ل5ه املج5د
م5عترض ي5قول  :ك5يف رس5مهم ش5مام5سة وق5سوس5ا ً وأس5اق5فة ول5م ي5كون5وا م ّ
م55نحهم ف55ي ال55علية ه55بتني وه55ما ال55عماد وال55كهنوت أم55ا ال55عماد ف55لما ن55فخ ف55يهم وام55ا ال55كهنوت ف55عندم55ا
س55لمهم س55لطان الح5ّ 5ل وال55رب55ط  .ق55ال ي55عقوب الس55روج55ي ان ال55يد امل55يح ع5ّ 5مد ت55الم55يذه ف55ي ال55علية ي55وم
ع5يد ال5عنصرة ول5كن ال5رأي م5ردود ألن ف5ي ذاك ال5يوم ق5بلوا م5واه5ب ال5روح ال5قدس وأص5بحوا ك5ام5لني
أقوياء ملصادمة كل عد ّو .
س5ؤال  :اي5ن ت5ر ّدد ال5سيد امل5سيح ب5عد ق5يام5ته ف5ي م5دة االرب5عني ي5وم5ا َ ال5ى ي5وم ص5عوده ال5ى ال5سماء ؟
ق5ال ف5ري5ق ان5ه ك5ان ي5ذه5ب ال5ى أب5يه ف5ي ال5سماء ث5م ي5نزل ع5لى االرض  .وق5ال آخ5رون ان5ه ك5ان ت5ردد
الى الفردوس ثم يأتي الى الناس  .وراينا ان ال نعطي رأيا ً ألن ال سند لنا في الكتب املنزلة .
)  ( 51وفيما هو يباركهم انفرد عنهم وصعد الى السماء .
ك5ان ال5قدي5س ل5وق5ا ي5عرف ان5ال5ناس ت5بحث ع5ن م5قام ال5سيد امل5سيح ب5عد ق5يام5ته ف5أراد ارش5اده5م وق5ال
ان5ه ص5عد ال5ى ال5سماء  .واع5لم ان مخ5لصنا ول5و ان5ه ف5ي ال5سماء اال ان5ه م5وج5ود ف5ي ك5ل م5كان ب5ما ان5ه

ال 55ه وب 55ال 55تال 55ي ال يح ّ 5ده ش 55يء وه 55ل ان 55شقت ال 55سماء ع 55ند ص 55عوده ال 55يها وول 55وج 55ه ف 55يها ف 55قد اخ 55تلفت
االق 55وال وأث 55بت ب 55عضهم وان 55كر آخ 55رون وال 55صحيح ان 55ه ل 55يس م 55ن ل 55زوم ال 55ى ان 55شقاق 55ها ف 55قد خ 55رج ل 55ه
املج5د م5ن اح5شاء وال5دت5ه ول5م تفس5د ب5تول5يتها  .وم5شى ع5لى البح5ر ول5م ي5غرق5ه  .ودخ5ل ال5علية واالب5واب
م5قفلة  .وأخ5رج م5نذ ال5بدء ض5لعا ً م5ن آدم ول5م ي5فتح ل5ه ج5نبه  .واج5رى امل5ياه م5نالصخ5رة ول5م ي5شقها .
وك 55ذل 55ك تخ 55رج االث 55مار واوراق االش 55جار م 55ن االش 55جار ع 55ينها وال ت 55شقها  .اف 55ال ي 55قدر ل 55ه ال 55سجود
وجسده ممجد غير قابل للموت ان يدخل السماوات بدون ان تنشق أمامه .
)  ( 52فسج ??دوا ل ??ه ورج ??عوا ال ??ى أورش ??ليم ب ??فرح ع ??ظيم )  ( 53وك ??ان ??وا ك ??ل ح ??ني ف ??ي
الهيكل يسبحون اهلل ويباركونه  .آمني ! .
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