
 اإلنجيل قراءة شرقية
 كلمـات في شرح اإلنجيل

 

 :كلمات في شرح إنجيل لوقا •
 

واإليم::ان ب::اهللا إن ك::ان ص::ادقًا حق::ًا ف::ي ح::ياة المؤم::ن فإن::ه يج::ّرده م::ن التعّص::ب األعم::ى، والحق::د     ...
 .  والبغضاء واالعتداء، ويغرس في نفسه روح الرحمة واإلخاء

 الدكتور محمد فاضل الجمالي 
 لعراق سابقًا رئيس وزراء ا

 
 
    

ويأت:ي إل:ى ه:ؤالء البشيُر المنظوُر فماذا يقول لهم إن لم يقل لهم إن اهللا رب بني اإلنسان وإنه هو        ... 
اب:ن اإلنس:ان، وإن الح:ب أفض:ل الفضائل وأفضل الحب حب األعداء، وإن الكرم أن تعطي من يسألك        

ن مملكة السماوات ال تفتحه األموال، وإن   وأك:َرمه أن تعط:ي فوق ما ُتسأل وأن ُتعطي بغير سؤال، وإ            
م:ا لقيص:ر لقيص:ر، وم:ا هللا هللا، وإن المج:د ال:ذي يتنازعه طالبه ال يستحق أن ُيطلب، وإن المجد الذي            

 .  يستحق أن يطلب ال موضوع فيه لنزاع
 األستاذ عباس محمود العقاد 

 » حياة السيِّد المسيح« من كتاب 
 
 
    

ان غ:ير اإلس:المية، وال نك:اد نج:د م:ن بين:نا علم:اء ف:يها في مستوى علم علماء         ال نك:اد نه:تم باألدي:        .. 
أهلها بها، والعكس موفور بكثافة، نحن ال نملك في جامعاتنا الدينية وغيرها األقسام التي تكوِّن هؤالء             

هذا العلم:اء، والمكت:بات المختص:ة الت:ي توّف:ر له:م ق:اعدة البح:ث واالختصاص، وعبثًا لفْتنا النظر إلى                 
 ...  ونشكو فقط... نشكو... النقص الذي سيدفع يومًا اإلسالم ثمنه باهظًا، بل بدأ يدفع الثمن

 األستاذ محمد الطالبي
 
 
    
الق:رآن الك:ريم لم يذكر، في أيٍّ من آياته، أنه يوجد تحريف أوتزوير مادِّي في التوراة أو في اإلنجيل،                

. زوير معنوي أو تغيير الحقيقة المقصودة من النصوصكم:ا أن:ه ل:م ي:تهم المس:يحيين بأي تحريف أو ت          
واقتص:ر ما جاء فيه على أن اليهود حرَّفوا معنى آيات كتبهم بقسر األلفاظ على غير المقصود منها أو          

 .  تأويلها على صورة توافق أهواءهم أو تفسيرها على نحو يخالف ما هدفت إليه
 المستشار محمد سعيد العشماوي

 
 



 
 
 
 

 مقدمة 
 }إلنجيلا{

 .بقلم الدكتور هاشم العلوي القاسمي
 
 
 

 ن:زوًال ع::ند رغ:بة ص::ديقنا األخ مظه:ر الملوح::ي يطي:ب ل::ي أن ُأَع:بَِّر ع::ن تص:وري الخ::اص       
 .  الكتاب المقدس» لإلنجيل«

لق:د ُش::غلت م::نذ زم:ن طوي::ل بمس::ألة ح:وار األدي::ان ال::يهودية والمس:يحية واإلس::الم، وبالنس::بة لقراءت::ي     
م:نه نس:خة خاص:ة ُموثَّق:ة وإط:ار       ال:ذي أمل:ك  » إنج:يل لوق:ا  «د اعتني:ت خاص:ة ب:ـ   الخاص:ة لإلنج:يل فق:   

» اإلنجيل«المقارن:ة بي:ن الكت:ب المقدس:ة، ت:أكد ع:ندي المش:رب الس:ماوي األول له:ا كله:ا، وبالنس:بة ل:ـ                 
تمثل » العهد الجديد«يعت:بر ت:رجمة للس:يد عيس:ى المسيح في مجموعة     ): م:تى، م:رقس، يوح:نا ولوق:ا     (

 .  يًا تجمع تعاليم السيد عيسى المسيح عليه السالمتعبًدا الهوت
وق:د كان اهتمامي بإنجيل لوقا راجعًا إلى كونه اإلنجيل الوحيد الذي يتكلم ويروي والدة السيد      

وكثيرًا ما  . األخرى» األناجيل«عيس:ى المس:يح، كم:ا يع:رض لصلبه وبعثه، وفيه نصوص لم ترد في                
المستوى الظاهراتي تشدني إليه مسألة الخلق مما جعلها        يع:رض للص:راع ال:يهودي المس:يحي، وعل:ى           

إنها قصة . »اإللهية الخالقة للكون«صورة إلبداع الكون وخلق الصراع بين اإلنسان المخلوق والقوى 
لمحة خفيفة من تصوراتي وإلى اللقاء وفي » سيدي األخ مظهر«الوجود والعدم بين األديان كلها، هذه 

 .  المالبدء كانت الكلمة، والس
 الدكتور هاشــم العـلــوي القاسمي

  رئيس شعبة التاريخ ـ كلية اآلداب جامعة سيدي محمد 
  فاس، المغرب

 
 
 
 
 

 كلمة ال بد منها



 
حي:ن ب:دأُت وش:لَّة م:ن األصدقاء بإعداد وشرح لإلنجيل كما أوحي إلى القديس لوقا األنطاكي،        

واليونانية،  إلغريقية محتضنًا العبقريتين اآلراميةالطبي:ب األديب الذي جمع بين الثقافتين السورية وا 
وبهدايته إلى المسيحية واختياره من قبل اهللا لينزل عليه اإلنجيل المقدس، مكتسبًا أيضًا روح المسيحية 
الم:ثلى، لم يغب عن بالنا ما يدور في الوطن العربي من خلق متناقضات ومتاعب من قبل قوى ظالمة        

 .  والتالعب بها
ف:ي فلسطين، وكانت محتلة آنذاك ـ كما اليوم ـ كان       ) س:المه علي:نا   (دنا عيس:ى المس:يح      ول:د س:ي   

اب:ن ال:تراث الشرقي الغني بحضارته وثقافته، وفي فلسطين بدأت رسالته وعذابه، وفي فلسطين أيضًا                 
 .  أناس ما زالوا يحملون رسالته رغم االضطهاد والمعاناة اليومية

التي نادى بها ومفهومها لدى ) سالمه علينا(ا عيسى المسيح لق:د حدث:ت فج:وة بين رسالة سيدن        
اإلنس:ان العرب:ي، بس:بب غرب:ته، وم:ا أعن:ي بغرب:ته ه:و تبن:ي الغ:رب للمسيحية، هذا التبني شكَّل لدى                      
اإلنس:ان العرب:ي ردة فع:ل عن:يفة ض:د المس:يحية، أنس:ته أن س:يدنا عيس:ى المس:يح ه:و اب:ن تراث:نا، ابن                 

هذا صرفنا فترة نعيد فيها نصوص اإلنجيل ومحاولة شرحها بطريقة سلسة ش:رقنا، رس:الته رس:التنا ول    
 .  إلعادة مفهوم الرسالة إلى موطنها األصلي حيث يجب أن تكون

اإلنس::ان ع::دو م::ا يجه::ل، وإذا ازددن::ا حكم::ة لقل::نا إن::ه ص::ديق م::ن يع::رف، وإن مع::رفة اآلخ::ر  
 الحال وهذا اآلخر جزء غني من مطلب حضاري وثقافي وإنساني وأساسي لوجودنا وكينونتنا، وكيف

تراث:نا وحض:ارتنا؛ مع:رفة اآلخ:ر يج:ب أن تك:ون كمع:رفة ال:ذات، فنح:ن أهملنا معرفة ذواتنا ومعرفة                    
 .  اآلخر وهذا شكَّل لنا نوعًا من الضياع

لقد حكمنا على اآلخر حكمًا قاسيًا، دون أن نترك له حرية الشهادة عن نفسه، ونسينا أن حرية  
حريت:ي وبالطريقة التي أسلب اآلخر حريته ستسلب حريتي وربما بشكل أقسى، ألن          اآلخ:ر ه:ي قاس:م       

 .  الذي يأخذ بالسيف بالسيف ُيؤخذ
علي::نا أن ال نخ::اف م::ن أن نف::تح أبواب::نا ل::ثقافات الع::الم، إن ك::نا ثابتي::ن عل::ى ص::خرة مع::تقدنا      

رفض اآلخر معناه ضعف وإيمان:نا؛ إن رأي اآلخ:ر يج:ب أن ال يخيف:نا إن كان:ت قناعت:نا ثاب:تة، بل إن                
 .  قناعاتنا؛ التحدي عامل صحّي يصقل أفكارنا ومعتقدنا في

إنَّ . إن اخ:تزال الت:باعد، خصوص:ًا ف:ي الف:ترة الت:ي تعيش:ها اإلنس:انية، أساٌس لمستقبلنا وبقائنا              
أن . تقوقع:نا وانكماش:نا الحض:اري والثقاف:ي بس:بب الح:ذر وانسداد األفق أضاع علينا الكثير من الثراء             

أعرف اآلخر ليس معنى ذلك تنازًال عن إيماني بل يجب أن يشدني أكثر إلى جوهر الحقيقة ويحررني 
 .  من الخوف

. ولون واحد ال يشكل لوحة، بل موتاً      . إن روع:ة اللوح:ة بألوانه:ا المختلفة المتناسقة المنسجمة         
نكبر  ي الوحدة، علينا أنإن جمال الكون ال يتأتى فقط من وحدة التنوع ولكنه يأتي من خالل التنوع ف

 .  في اآلخر ألن حياته جزء من حياتنا
 :  ما أجمل أن نتعلم من خبرة شيخنا الكبير محيي الدين بن العربي حين قال

 إذا لم يكن دينه إلى ديني داني=====         لقد كنت قبل اليوم أنكر صاحبي          
       ركائبه فالحب ديني وإيماني=====   أدين بدين الحب أنَّى توّجهت         
 فمرعى لغزالن ودير لرهبان=====           لقد صار قلبي قابًال كل صورة           

 .      إن هذا الشرح هدية متواضعة نضعه بين يدي أبناء وطننا آملين أن يشده إلى ذاته الثّر العريق
 واهللا ولي التوفيق

   مظهر الملوحي



    1997  الرباط ـ المغرب 
 
 
 
 
 
 
 

 مقدمة الشرح
 فلسطين المحتلَّة �

لقد حان . احتش:د جم:ع م:ن ال:ناس، خ:ارج دار زوجين شابَّين في الناصرة، إحدى قرى الجليل           
وحض::ر نف::ر م::ن   . موع::د م::يالد أوَّل طف::ٍل لهم::ا، وك::ان أص::دقاؤهما ين::تظرون الن::بأ بف::ارغ الص::بر        

ُترى هل سيستعملون تلك اآلالت؟ إْن كان     . تهمالموس:يقيين المحليي:ن إلى المكان، وجعلوا ُيدوزنون آال        
وتاقت . المول:ود ص:بيًَّا، فسوف ُيشنِّفون آذان الحاضرين بغناٍء ُمبهٍج، وسيكون ثمََّة رقٌص وفرٌح عارم      

وأخ:يرًا، أطلَّ:ت القابل:ة م:ن ال:باب، بوج:ٍه يطفح بشرًا وألقًا               . ك:لُّ ُام:رأة أْن يك:ون أوَّل مول:وٍد له:ا ص:بّياً             
فتعالت األصوات والهتافات الحادَّة من أفواه المجتمعين، وعزف        » !د وض:عت األمُّ صبّياً    لق: «: وهتف:ت 

لق::د حلَّ::ت الف::رحة ف::ي بي::ت ه::ذه األس::رة ال::يوم،   . الع::ازفون ألح::انهم الُم::بهجة بحماس::ة ُم::نقطعة النظ::ير 
 .  وشاركتهم القرية كلُّها غبطتهم

 
، ولكن فات ُأمَّه العذراء )ه عليناسالم(هك:ذا ك:ان يج:ب أن يك:ون مول:د س:يدنا عيس:ى المس:يح               

هذا االحتفال الُمبهج، ألنَّ األحوال السياسية في فلسطين المحتلَّة أجبرتها على أن ) عليها السالم(مريم  
لقد كانت بعيدًة عن البيت واألسرة، بال سقٍف ُمناسب يعلو        . تك:ون ب:ال مأوى أثناء وضعها البنها البكر        

حطن بها لُيساعدنها أثناء مولد طفلها الُمميَّز، ولربَّما تاقت الفتاة القروية فوق رأسها، أو نساء األسرة يُ     
إلى ُاحتفاالت الناصرة التقليدية، غير أنَّ اهللا الكريم يعرف توَق كلِّ فؤاٍد، ويكشف لنا من خالل أحداث 

مًا كبيرًا، وكيف ُيؤثِّر ، كيف يهتمُّ بكلِّ واحٍد منَّا ُاهتما      )سالمه علينا (قصَّ:ة مول:د س:يدنا عيس:ى المس:يح           
وبينما كان اهللا جلَّت قدرته يصوغ أجلَّ لحظة في تاريخ العالم، تذكَّر أَمَته،  . ف:ي تفاص:يل حياتنا الدقيقة     

الف:تاة الُمرت:بكة الخجول:ة، فُاتَّص:ل به:ا، ُمحقِّق:ًا أشواق قلبها الطيِّب، وأرسل من لدنه ُمعلَن ميالٍد ُترافقه         
ج::اء ال::رعاة مندهش::ين لُيخ::بروا م::ريم عل::يها الس::الم وحض::رة   . مول::د حبي::بهجوق::ة موس::يقية، ليح::تفل ب

يوس::ف، بقصَّ::ة المالئك::ة العجي::بة الذي::ن م::ألوا أج::واء الس::ماء ف::ي تل::ك الل::يلة ال::رائعة، وه::م ُينش::دون       
علن لقد بعث اهللا القدير حاِمَل ُبشرى ميالده لُي. ويه:تفون بمج:د اهللا، ُمعلنين مولد هذا االبن البكر الُمميَّز   

 .  »أنباء فرح عظيم يكون لجميع الشعوب ألنَّ صبّيًا قد ُوِلد«للعالم كلِّه 
 

كطف:ٍل ف:ي فلس:طين الُمح:تلَّة الجاثم:ة تحت نير            ) س:المه علي:نا   (ترع:رع س:يِّدنا عيس:ى المس:يح         
الروماني يسود العالم المعروف آنذاك، ولكنَّه كان سالمًا فرضته » السالم«وك:ان   . االس:تعمار الغرب:يِّ   

 فُال:تهم الفقر الُمدقع وكثرة السكان موارد األرض من طعام . الق:وَّة واالض:طهاد ف:وق أرض فلس:طين    
وكان الناس يعيشون في فترة سياسية صعبة، بال كثير أمٍل   . وش:راب، فأتلفها الجوع، وأنهكتها الحاجة     

 ُترى هل ُيعير اهللا ُاهتمامًا .ل:م يبع:ث نب:ّيًا واحدًا لُمدَّة أربعمائة سنة     ! وك:ان اهللا ص:امتاً    . لمس:تقبل أفض:ل   
للظل:م الض:ارب أط:نابه ف:ي األرض وللكآب:ة الُمتجّذرة في أفئدة الناس؟ لقد طفحت قلوب الرجال باأللم                



ه:ل كان هللا حلٌّ لُمعضلة اإلنسان؟ لمثل هذا العالم الُمتعب، بعث اهللا المالئكة برسالة رجاء                ! والغض:ب 
ها أنا «:  على مصراعيها، ودوَّت رسالة اهللا واضحًة جليًَّةُانفتحت أبواب السماء. وس:الم وف:رح رائعة   

فماذا . »أنَّه ُوِلد لكم اليوم مخلِّص هو عيسى المسيح الربُّ. ُأبشِّ:ركم بف:رح عظ:يم يك:ون لجم:يع الش:عب       
عن:ت ه:ذه الرس:الة يا ُترى؟ َمْن هو هذا الطفل الُمميَّز، الفريد بين األنبياء، الذي سيولد من فتاة عذراء             

 يمس::ها رج::ل؟ م::ا مع::نى ه::ذا الم::يالد الع::ذراوي؟ ك::يف يج::يء بف::رح عظ::يم ل::نا؟ ولم::اذا ف::ِرح النب::يُّ  ل::م
 !  برؤيته من بعيد؟) عليه السالم(إبراهيم 
 هذا اليوم �

وكان::ت ُأمُّ::ه ت::تحدَّث باللغ::ة . ف::ي ُأس::رة يهودي::ة تق:يَّة ) س:المه علي::نا (ول:د س::يدنا عيس::ى المس::يح  
العراق، : آلرام:ية ُأخ:ت العرب:ية، وم:ا ت:زال محك:يَّة ف:ي أرض إبراهيم        وا. اآلرام:ية، لغ:ة ج:دِّه إبراه:يم       

وتعلَّ:م س:يدنا عيس:ى المس:يح اللغ:ة الع:برية، لغة الكتب الُمقدَّسة               . وش:مال س:ورية وبل:دان أخ:رى كث:يرة         
وم::ارس ال::نجارة، مه::نة ُأس::رته، م::ع أّن::ه وري::ث . اليونان::ية: »العالم::ية«أيض::ًا، وتكلَّ::م بلغ::ة االس::تعمار 

غير أنَّه علَّم أنَّ مملكته ليست جزءًا من هذا العالم، ومنع اليهود           ). عل:يه الس:الم   (هللا للنب:ي داود     وع:ود ا  
ونفَّ:ر رؤس:اء الدي:ن وم:ن ل:فَّ لفَّه:م بإص:راره عل:ى أنَّ رسالته كانت            . م:ن الُم:ناداة ب:ه ملك:ًا ُم:بجًَّال له:م           

لى أنَّ له مع اهللا عالقة ُمميَّزة، وأنَّه قد  وشدَّد ع. رس:الة عالمية النزعة، غير ُمقتَصَرة على يهود زمانه 
 .  ُمِنح سلطانًا فريدًا

 
أي:ن مملك:ته؟ وم:ا عالق:ته ب:اهللا؟ وم:ا مع:نى آيات:ه ومعج:زاته الخارق:ة؟ وما تأثير رسالته علينا                

سالمه (ال:يوم؟ ه:ذه بع:ض األس:ئلة الت:ي ُق:دِّم له:ا الج:واب الكاف:ي ف:ي قصَّ:ة ح:ياة س:يدنا عيسى المسيح                
 ).  رضي اهللا عنه(لتي أعلنها اهللا جلَّت قدرته لحضرة البشير لوقا ا) علينا

 
 اهللا وكلمته �

لق:د أم:رنا اهللا ع:زَّ وج:لَّ، بك:لِّ وض:وح وج:الء، أْن نق:رأ كلم:ته، ون:تأمَّل فيها، وُنعلِّمها ألسرنا             
هللا حقَّ بركته، ويمنحه وجاء في كلمة اهللا المقدَّسة أنَّ َمن يقرأها وُيطيع ما ورد فيها، ُيباركه ا. وأحبَّائنا

بل تلهج فيه نهارًا . ال ي:برح س:فر هذه الشريعة من فمك  «: وج:اء ف:ي ص:حف األنب:ياء       . تق:وى ال توس:ع    
 ).  1:8سفر يشوع . (»ألنَّك حينئذ ُتفلح. وليًال لكي تتحفَّز للعمل حسب كل ما هو مكتوب فيه

 
وورد . »كلمته« ُتسوِّل له نفسه تغيير   وُيح:ذِّر اهللا س:بحانه وتع:الى نفس:ه تحذي:رًا ُمخيفًا كلَّ من     

كلَّ من يزيد على هذا     ) ُأحذِّر(إنِّ:ي   «: م:ا نصُّ:هُ   ] 19 ـ   22:18س:فر ال:رؤيا     [ف:ي اإلنج:يل الش:ريف،       
وإن كان أحد يحذف من أقوال هذه النبوة يحذف اهللا . ي:زيد اهللا عل:يه الضربات المكتوبة في هذا الكتاب       

 .  »لُمقدَّسة ومن المكتوب في هذا الكتابنصيبه من سفر الحياة ومن المدينة ا
 

وق:د ورد بوضوح ال غبار  . »كلم:ة اهللا «وف:ي الق:رآن الك:ريم أيض:ًا تحذي:ر لم:ن ُيح:اول تغي:ير           
وتم:ت  { : 115ج:اء ف:ي س:ورة األنع:ام آي:ة      . عل:يه، أنَّ اهللا ق:ويٌّ، وكلم:ته غ:ير قابل:ة للتغي:ير والت:بديل       

أال إن أولياء اهللا ال خوف عليهم وال {  في سورة يونس وجاء. }كلم:تربك ص:دقا وع:دالال مبدل لكلمته       
{ : 26وورد في سورة أهل الكهف آية ]. 63، 62: اآليتان[} هم يحزنون الذين أمنوا وكانوا يتقون 

ق:ل اهللا أعل:م بما لبثوا له غيب السموت واألرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي وال يشرك    
 .  }في حكمه أحدأ
 



 م:ن غ:ير الممكن تبديل كلمة اهللا كما جاء في التوراة والزبور واإلنجيل على حدٍّ ما            ولم:ا ك:ان   
ق::ل ي::أهل الكت::ب لس::تم عل::ي ش::يء حت::ي تق::يموا { : 68ج::اء ف::ي الق::رآن الك::ريم، س::ورة الم::ائدة، اآلي::ة 

فال التوراة واإلنجيل وما أنزل إليكم من ربكم وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغينا وكفرا             
 } تأس علي القوم الكفرين

 
ق::د أفس::د مت:ن ه::ذا الوح::ي، لك:ان ُذِك::َر ف::ي   ) أو الكت::ب المقدَّس:ة (فل:و ك::ان ُمس:تِلم الوح::ي األوَّل   

ل:ذا، فم:ن الواض:ح الجل:يِّ أنَّ الكت:ب المقدَّسة السابقة لفترة تدوين القرآن الكريم، ُتعَتَبر                 . الق:رآن الك:ريم   
فلق:د ك:ان عم:ر اإلنج:يل آنذاك ستمائة سنة،     .  عل:يه كل:ّيًا، ككلم:ة اهللا   كمرش:ٍد أمي:ن، جدي:ٍر بال:ثقة، ُيع:وَّل         
عل::يه (إنَّ المخطوط::ات القديم::ة الُم::تداولة قب::يل زم::ن النب::يِّ محم::د   . وعم::ر ال::توراة حوال::ى ألف::ي س::نة 

غير  ولقد ُحفظت هذه الكتب المقدَّسة من. ُتؤي:د الرس:الة الحال:ية الموجودة في الكتب المقدَّسة   ) الس:الم 
وُحفظت مخطوطات كتب اهللا بلغاتها األصلية في مخَتَلف . يف أو تبديٍل، بقوَّة اهللا وسلطانه األبدي    تحر

أي القديم (وثمَّة أكثر من خمسة آالف مخطوطة لكال العهدين     . الم:تاحف وخزائن الكتب إلى يومنا هذا      
أي العهد القديم   «نجيل  ، باللغ:ات األصلية، إلى جانب ترجماٍت لصحف التوراة واألنبياء واإل          )والجدي:د 

وق::د ب::َدت ق::وَّة اهللا الت::ي ال ُتض::اهى، م::رَّة   . معروض::ة ف::ي المكت::بات، ل::يراها الجم::يع  » والعه::د الجدي::د
وأنَّ ه::ذه . أخ::رى، ف::ي أنَّ آالف::ًا م::ن ت::رجمات ه::ذه الكت::ب، ت::تطابق م::ع المخطوط::ات األص::لية القديم::ة 

نت قبل الهجرة بمئآت السنين وما يزال طرف من   اآلالف ِم:ْن ُنُق:ول ال:توراة واإلنجيل والزبور، قد ُدوِّ          
فحمدًا هللا ألنَّه صان الكتب التي أوحى بها، وهو ما يزال ـ عبر           . ه:ذه الكت:ب ُمتيسِّ:رًا ب:نعمة اهللا للقراءة         

ال:تاريخ الطوي:ل ـ ُيرِسل كلمته إلينا، وُيريدنا أْن نفهم إعالنه لنا، ِلُندرك رسالته حقَّ إدراكها، وُنسلِّم له    
 .  ورنا بطاعة كاملة ال ِغشَّ فيهاُأم

 
وتح:توي ال:توراة المص:احف التاريخية    . أي ال:توراة : يض:مُّ الك:تاب المق:دَّس أوًَّال، العه:د القدي:م       

ويض::مُّ الك::تاب المق::دَّس ثان::يًا، العه::د  . الس::ابقة ل::زمان س::يِّدنا عيس::ى المس::يح، وكت::ب األنب::ياء وال::زبور  
بش:ارة الحواريي:ن األربعة متى، مرقس، لوقا، ويوحنا، وفق ما         : ويض:مُّ اإلنج:يل   . أي اإلنج:يل  : الجدي:د 

أي أفع::ال س::يدنا عيس::ى المس::يح م::ن خ::الل رس::له بع::د رفع::ه إل::ى (أوح:َي إل::يهم، وس::فر أعم::ال الرس::ل  
 ــــ عبر رسائل موحاة موجهة إلى القادة الذين »بيت اهللا«، وأوام:ر اهللا لجماع:ة المؤمني:ن ــــ         )الس:ماء 

 .  عيَّنهم للخدمة
 

 الحقيقة الجوهرية التي وردت في الكتب المقدَّسة �
ثمَّ:َة وف:رة م:ن س:وء الفهم لتعليم الكتب المقدَّسة     . »ُاب:ن اهللا «وس:يدنا عيس:ى المس:يح ه:و         . اهللا واح:د  

لق:د ص:ان اهللا تع:الى ُاس:مه وكلم:ته عبر مئات من السنين ليحفظنا من           . ح:ول هاتي:ن النقطتي:ن الهامتي:ن       
 . متحن بُاختصار ودقَّة ما ُتعلِّمه الكتب المقدَّسة بهذا الشأنلذا، سن. الضاللة والبهتان

  
 :  اهللا واحد

هللا » شريك«فال . نعَت:بر حقيقة أنَّ اهللا واحد من أهمِّ الحقائق الموجودة في تعليم الكتب المقدَّسة      
ك اإلنجيل لهذه وتشهد التوراة وكذل. تع:الى، ويعن:ي ه:ذا الق:ول أْن ل:يس ثمَّ:َة عديٌل هللا ُيشاركه الربوبية                

: ق::ائًال) 6:4س:فر التثن:ية   (ف:ي ك:تاب ال:توراة الش:ريفة     ) عل:يه الس:الم  (فعلَّ:م موس:ى   . الحق:يقة الناص:عة  
رواي::ة (ف::ي اإلنج::يل الش::ريف ) س::المه علي::نا(وأكَّ::د س::يدنا عيس::ى المس::يح . » ال::ربُّ إله::نا ربٌّ واح::د«

فَّ:ة اإلش:ارات األخرى التي أثبتها قادة       وأيَّ:دت كا  . » ال:ربُّ إله:نا ربٌّ واح:د      «: ق:ائالً ) 12:29م:رقس   
ف::يقول اهللا بوح::ي للرس::ول بول::س، رس::ول عيس::ى  . ات::باع عيس::ى المس::يح، ف::ي اإلنج::يل، م::بدأ التوح::يد 



. »ألنَّ اهللا واحد هو الذي سُيبرِّر«]: 3:30[ف:ي رس:الته إل:ى أه:ل روم:ية           ) رض:ي اهللا ع:نه    (المس:يح   
دهور الذي ال يفنى وال ُيرى، اإلله الحكيم وحده       ملك ال «]: 1:17[ويق:ول في رسالته إلى تيموثاوس       

، وهو أوَّل قائد روحي    )رضي اهللا عنه  (وورد في سفر يعقوب     . » له الكرامة والمجد إلى دهر الدهور     
وترت::بط . » حس::نًا تفع:ل . أن:ت ُتؤم::ن أنَّ اهللا واح:د  «]: 3:19[عل:ى مدي::نة الق:دس، الق::ول ف:ي رس::الته    

. »أنَّ اهللا واحد«: الكتب المقدَّسة، بهذه الحقيقة الجوهرية، أال وهي  س:ائر الحق:ائق األخرى الواردة في        
 .  أنَّ ثمََّة ثالثة آلهة منفصلة قطُّ» الثالوث«، وال ُتعلِّم عقيدة »ثالثة ُالهة«فاإلنجيل ال ُيعلِّم أنَّ ثمََّة 

 
 :  كلمة اهللا/ ابن اهللا

) سالمه علينا(ية سيدنا عيسى المسيح كانت إحدى القضايا التي ُفسِّرت تفسيرًا خاطئًا هي تسم
أي تضمين جسدي  » اب:ن اهللا  «ل:ذا، يج:ب أن ُيش:دَّد التش:ديد كلُّ:ه عل:ى أْن ل:يس ف:ي الع:بارة                     . »ُاب:ن اهللا  «

هذه ! أعوذ باهللا.. ف:ال إش:ارة ف:ي ه:ذه الع:بارة إل:ى أنَّ اهللا ُاتَّخ:ذ زوج:ة، وأول:د م:نها ُابناً             . عل:ى اإلط:الق   
فنحن نشهد أنَّ اهللا واحد ال إله . وضة رفضًا قاطعًا، وال يقبل بها عبيد اهللا أبدًاالفكرة، والحق ُيقال، مرف

. إنَّه لم يلد، ولم يولد بطريقة جسدية. وه:و روح ال جس:د له، ولهذا فال ُابَن له بالمفهوم الجسدي    . غ:يره 
بة في فهم هذه   وال يج:ب أن يكون هناك صعو      . بمع:نًى حرف:يٍّ   » اب:ن «لذل:ك ف:ال ينبغ:ي أْن ُتفه:َم اللفظ:ة            

ُابن السبيل، وُابن : بمعاٍن غير حرفية نظير» ُابن«الع:بارة طالم:ا نح:ن نس:تعمل في لغتنا العربية لفظة      
ونحن نعلم علم اليقين . ، وبنت شفة والخ  )العيش(بغ:داد، وُاب:ن م:راكش، وُاب:ن الص:حراء، وُابن الخبز             

ا إل:ى االن:تماء إل:ى شيٍء ما، وأعني بذلك    أنَّ ه:ذه الع:بارات ال ُتش:ير إل:ى عالق:ة جس:دية، ب:ل ترم:ز إمَّ:            
التي ُتطلق » ابن حرام«: ُانتماء اإلنسان إلى الشام أو بغداد، أو أنَّها ُتومئ إلى صفة ُمميَّزة نظير قولهم

 . لإلشارة إلى إنسان شريف» ابن حالل«: على إنسان فاسد الطوية، بالُمقابل لقولهم
  

لقد . إعانة كبيرة، عبارة أخرى وردت في الكتب المقدَّسة» ابن اهللا«وق:د ُتعين:نا في فهم عبارة    
ويجب أْن ال ُتْؤخذ هذه العبارة أيضًا بمعناها الحرفي،     . »كلم:ة اهللا  «ُس:مِّي الس:يد عيس:ى المس:يح أيض:ًا           

. ليس كتابًا أو حرفًا من الحروف األبجدية) سالمه علينا (فسيدنا عيسى المسيح    . ب:ل بمع:ناها المج:ازي     
هو وسيلة ُاتِّصاٍل وإعالٍن بين . ، إنَّما ُيقصد بذلك، أنَّه ُيفسِّر اهللا لإلنسان   »ككلمة اهللا «ار إليه   فحي:نما ُيش  

ف:ي ج:نَّة عدن، ُانقطعت ِصلُة اإلنسان المفتوحة مع      ) عل:يه الس:الم   (فع:ندما أِث:م أبون:ا آدم        . اهللا واإلنس:ان  
 . عيد الصلة المبتورة بينه وبين اإلنسانفأرسل اهللا سبحانه، سيدنا عيسى المسيح، كلمة اهللا، لُي. اهللا

  
فإْن أعطاك صديقك مصطفى كلمته، يعني أعطاك       . ليس في إمكاننا فصل الشخص عن كلمته      

هي التعبير عن الفكر » الكلمة«ونحن نعرف أنَّ . فكلمة مصطفى هي الصلة التي ُتعبِّر عن ذاته. نفسه
اهللا روح، لذلك . إنَّها سرِّي الخفي. در أنت أْن تفهمهافإن أنا لم أضع أفكاري في كلمات، فال تق     . الخف:ي 

ولك:ي نع:رفه ح:قَّ معرفته، فقد كشف لنا عن فكره، ُدعي سيدنا عيسى المسيح             . فه:و خف:ي، وبع:يد ع:نَّا       
كلماتي هي بنات أفكاري، وسيدنا . »ابن«ومع:نى ه:ذه اللفظ:ة كمعنى    . ألنَّ:ه فك:ر اهللا الُمعَل:ن    » الكلم:ة «

. »ابنًا«كلمة اهللا، إذن هو ابن فكر اهللا، وبهذا المعنى من الوالدة ُيدعى        ). ه علينا سالم(عيس:ى المس:يح     
إنَّ:ه كلم:ة اهللا األزل:ية، الم:نطوقة ف:ي الوج:ود البش:ري، لكي يصير في طوقنا إدراك طبيعة اهللا وُاتِّباعه         

 واب::ن اهللا كالش::يء نفس::ه وُتعل::ن كلم::ة اهللا المقدَّس::ة أنَّ اهللا واح::د، وت::تحدَّث ع::ن كلم::ة اهللا . بطاع::ة تامَّ::ة
فيه كانت الحياة، والحياة كانت . ف:ي ال:بدء ك:ان الكلم:ة، والكلمة كان عند اهللا، وكان الكلمة اهللا              «تمام:ًا،   

اإلنج::يل . (»والكلم::ة ص::ار جس::دًا وح::لَّ بين::نا، ورأي::نا مج::ده مج::دًا كم::ا لوح::يٍد م::ن اآلب   . ن::ور ال::ناس
 ).  14 ـ 1:1الشريف، رواية يوحنا 

 



رت::أى اهللا أنَّ ه::ذا ك::ان أم:رًا ض::روريًا؟ ف::ي الفص::ول الالحق:ة س::نرى ك::يف أنَّ اإلنس::ان   لم:اذا اُ 
فأرس:ل اهللا أنبياءه إلى جيل بعد جيل،  . خ:اب م:نذ بداي:ة ال:تاريخ البش:ري، ف:ي ُات:باع اهللا بص:ورة كامل:ة           
 اهللا كلمته األزلية وفي النهاية، أرسل. غير أنَّهم ُرِفضوا وُأِسيء فهمهم، ولم ُتَطْع كلمة اهللا طاعة كاملة         

ه:بط كلم:ة اهللا دن:يانا، وأخذ الطبيعة البشرية    . الواض:حة عل:ى نح:و ت:ام، لي:تحدَّث إل:ى ال:تاريخ البش:ري            
ألنَّ:ه هك:ذا أح:بَّ اهللا الع:الم ح:تى ب:ذل ُابنه الوحيد لكي ال يهلك كل من              «. الكامل:ة، وأظه:ر نفس:ه لل:ناس       

ويتردَّد صدى ) . 3:16ل الش:ريف، رواية يوحنا،  اإلنج:ي . (» ُيؤم:ن ب:ه، ب:ل تك:ون له الح:ياة األبدي:ة       
بوص::فه األخَّ::اذ الجم::يل للدَّاف::ع » فص::وص الحكم::ة«مح::بَّة اهللا ه::ذه ل::دى محي::ي الدي::ن ب::ن العرب::ي ف::ي  

المحبَّة هي شوق . العظ:يم ل:دى األلوه:ية من أجل حقيقة وجودها، الذي هو المحبَّة، لُتسكب في الوجود       
اب::ن العرب::ي إع::تاق ه::ذا الش::وق كالت::نفُّس ال::ذي ُيع::بِّر ع::ن الش::وق  وي::رى . األلوه::ية للكش::ف ع::ن ذاته::ا

الفعَّ::ال ه::ذا، إل::ى مفه::وم ال::والدة، م::ن خ::الل ج::ذر اللفظ::ة    » ت::نفُّس الرحم::ن«ويقودن::ا زف::ير . وُيخفِّف::ه
إنَّ الح:بَّ وال:رحمة ل:دى اب:ن العرب:ي ليس:ا مجرَّد موقف، بل هما المبدأ الذي به ُخِلقت جميع                 . »َرِح:م «

ب::ه تق::وم، وال::ذي ب::ه تخ::رج ك::لُّ األش::ياء الموج::ودة ف::ي العق::ل اإلله::ي إل::ى الفعل::ية، كبواع::ث   األش::ياء و
 .  الشهادة واإلدراك الحسي لأللوهية

 
وُيق::دِّم الدك::تور . وترت:بط فك::رة الخل::ق وال::والدة ه::ذه ُارت::باطًا وث:يق الص::لة بطب::يعة اهللا الرح::يم  

:  مش::ابهًا لفك::رة اب::ن العرب::ي ويق::ول  مع::نًى254ص » الك::تاب والق::رآن«محم::د ش::حرور ف::ي مؤلَّف::ه  
والرحم عالقة  . وه:و أص:ل يدل على الرقة والعطف والرأفة        » رح:م «م:ن   » الرحم:ن «تج:يء اللفظ:ة     «

وأض:::اف الق:::رآن الك:::ريم له:::ا مع:::نى آخ:::ر، فال:::رحم وظيف:::ته التول:::يد، وم:::ن ه:::نا ج:::اء اس:::م    . الق:::رابة
ك:نَّه يأت:ي باألش:ياء غ:ير الموج:ودة إل::ى      ونح:ن نعل:م عل:م اليقي:ن أنَّ اهللا ال يل:د جس:ديًا، ول      . »»الرحم:ن «

 . الوجود بقوَّة كلمته الخالَّقة
  

ي:تحدَّث ُاب:ن العرب:ي، دون قص:د، عن طبيعة سيدنا عيسى المسيح في وصفه لإلنسان الكامل،          
ف:يقول إنَّ اإلنس:ان الك:امل ه:و ال:ذي يجم:ع ف:ي ذات:ه، عل:ى نحٍو تام، وبتوافق، السماَء واألرض ضمن                  

فه:و في وقت واحد، العين التي يرى فيها الشخص اإللهي ذاته، والمرآة    . ح:دة الوج:ود   عالق:ة إدراك لو   
رسالة (وُيؤم:ن المس:يحيون كما ورد في اإلنجيل الشريف          . الص:افية الت:ي تعك:س بإتق:ان ال:نور اإلله:ي           

هو صورة اهللا غير المنظور، ألنَّه فيه ُسرَّ أن   «أنَّ عيس:ى المس:يح      ) 19 ـ   1:15إل:ى أه:ل كولوس:ي       
، مولود من »ابن آدم«: س:يدنا عيس:ى المس:يح ه:و ف:ي وق:ت واحد، اإلنسان الكامل        . » ُح:لَّ ك:لُّ الِم:لء     َي

، »كلمة اهللا«سيدنا عيسى المسيح هو . الك:امل، ألنَّه من اهللا، إذ ليس له أب بشري   » وُاب:ن اهللا «ُام:رأة،  
فكره : اهللا واح:د . ن الفك:ر ع: ) التعب:ير (ول:يس ف:ي طوق:نا فص:ل الكلم:ة           . ُنطق:ه اإلله:ي، وتعب:يره الك:امل       

 .  وكلمته، قوَّته وروحه
 

إنَّ لالبن البكر . أيض:ًا بص:ورة مجازية لُتشير إلى عالقة خاصَّة        » ُاب:ن اهللا  «وُتس:َتعَمل الع:بارة     
ولك:ن إْن ك::ان الول:يد ه::و االب:ن الوح::يد ألبوي:ه، ف::يكون وال     . ف:ي موروث::نا مكان:ة اس::تثنائية ف:ي األس::رة   

تدلُّ على أنَّ لسيدنا عيسى المسيح، كلمة       » ُابن اهللا الوحيد  «ذا، فالع:بارة    ل: ! غ:رَو، ف:ي موض:ع م:رموق       
ه:ذه العالق:ة االس:تثنائية الت:ي بي:ن االب:ن وأب:يه ُمرس:اة عل:ى المحبَّة           . اهللا، مقام:ًا ُمَم:يَّزًا وجل:يًال ع:ند اهللا         

بار البشري لُيعطَينا إدراكًا ومن خالل هذا التعبير يستخدم اهللا عبارة ُمسَتَمدَّة من االخت. والثِّقة والطاعة
االبن يثق . يحبُّ اآلب واالبن أحدهما اآلخر ُحّبًا ُمتَباَدًال. لأللوهية التي لم نختبرها أو نعرف عنها شيئًا

االب:ن، في هذه  . واالب:ن ُيط:يع اآلب أيض:ًا وُيظه:ر له االح:ترام وال:تقدير       . ب:اآلب، واآلب يص:ون االب:ن   
ولمَّا أكمل اهللا إعالنه عن ذاته لإلنسان، من .  صفات أبيه ألنَّه كلمته  الح:ال، ي:رث على نحٍو تام، جميع       

 .ولكنه حاضر بيننا بروح العلي. خالل كلمته، عاد الكلمة إلى اهللا في السماء



   
وهذا  .كان مولده بقوَّة الروح القدس. ل:م يك:ن لس:يدنا عيس:ى المسيح أب بشري، ألنَّه من اهللا    

ولكي نفهم . وسنكش:ف في الفصول التابعة، الكثير عن هذا السر الغامض   . »ُاب:ن اهللا  «ه:و س:رُّ تس:ميته       
الكت:ب المقدَّس:ة فهم:ًا ص:حيحًا، ينبغ:ي أن يفتح سيدنا عيسى المسيح، كلمة اهللا األزلي، عقولنا بواسطة                   

 .الروح القدس
   

 مشكلة الثالوث
د هذه اللفظة في اإلنجيل ال تر . »الثالوث«وم:ن الع:بارات الت:ي ُأس:يء فهمه:ا كث:يرًا أيض:ًا، عبارة                

الش:ريف، ولك:نَّها م:ن وض:ع الالهوتي التونسي ترتليان في القرن الثالث الميالدي في محاولة لوصف        
ونالت هذه العبارة ُاستحسانًا من رؤساء الكنيسة . طب:يعة اهللا وفاعلي:ته كم:ا توصفان في الكتب المقدَّسة        

عبارة صارت سببًا لسوء فهم كثير، وُرفضت من الذين ما غير أنَّ ال. وآبائه:ا كتعبيٍر واٍف لهذه الحقيقة   
استغفر . اهللا، المسيح، ومريم: ُاس:تطاعوا سبَر غورها، حاسبين أنَّ اهللا جلَّت قدرته، ثالثة ُالهة ُمنفصلة     

ا فلم:ا كان:ت الكتب المقدَّسة ُتعلن بصراحة أنَّ اهللا واحد، ال شريك له، لم يتَِّخذ زوجًا، ولم ُيولد منه   ! اهللا
 إذًا ما معنى ذلك؟. أنَّ اهللا ثالثة آلهة» ثالوث«ُابنًا بصورة جسدية بيولوجية، لذا، فال تعني اللفظة 

عبارة » اآلب واالبن والروح القدس   «فليست الصيغة   . مع فكرة التوحيد  » الثالوث«ال تتعارض عقيدة    
 .  عددية، بل إنَّها ُتشير إلى شكل وجود اهللا

 .  إلى اهللا الواحد، خالق جميع األشياء، الذي له قوَّة للخلق كأب ـ هذه العبارة ترمز 1  
/  ـ اهللا ذات:ه، ول:يس آخ:ر، له الق:وَّة لي:نطق بكلمته المنطوقة بحياة سيدنا عيسى المسيح، أو كلمة اهللا      2  

 ).  نظير ما فهمنا فيما مرَّ معنا من شرح(ُابن اهللا 
 .   هدايته وتوفيقه، أو الهادي، أو الروح القدس ـ اهللا ذاته، وليس غيره، له القوَّة لمنح3  

فليس في  . »ثالوث«ه:ذا م:ا تعن:يه اللفظة        . بفك:ره الخ:الَّق وكلم:ته الم:نطوقة وروح:ه الفعَّ:ال           : اهللا واح:د  
ونحن حينما نتأمَّل بعظمة اهللا وصعوبة توضيح كيانه        . اب:نه وروح:ه   / اس:تطاعتنا فص:ل اهللا ع:ن كلم:ته        

دراك:ًا ك:امًال أنَّ:ه ل:يس ثمَّ:َة ألف:اظ واف:ية نس:تطيع أن نشرح بها سرَّ اهللا، أو         بالع:بارات البش:رية، ن:درك إ    
 !  فعَّاليته

 
 إنجيل واحد

لنا . يج:ب أن ُنوض:ح م:ن ال:بداية، أنَّ:ه ل:يس ه:ناك أربعة أناجيل، بل إنجيل واحد بأربعة شهود          
حى بها اهللا إلى ، أو)سالمه علينا(ف:ي قص:ص اإلنج:يل أرب:ع رواي:ات ع:ن ح:ياة الس:يد عيس:ى المس:يح                

، وكان )رضي اهللا عنهم(متى، مرقس، يوحنا ولوقا : أربع:ة رج:ال، ك:ان ثالثة منهم من صحابته وهم         
كلها . وه:ذه ال:روايات األرب:ع ليس:ت رواي:ات متباي:نة أو متناقضة      . لوق:ا تلم:يذًا قديم:ًا وم:ريدًا للص:حابة       

وعندما ). سالمه علينا(نا عيسى المسيح ت:تفق مع:ًا، وُأري:د به:ا أْن ُتبيِّ:ن مظه:رًا م:ن مظاه:ر ح:ياة س:يد               
خذ على سبيل المثال، رواية حضرة لوقا التي . ُتق:رأ ه:ذه ال:روايات معًا، ُتثري وُتكمِّل إحداها األخرى     

رس::الة س::يدنا عيس::ى المس::يح، فه::و يش::رح  ) األم::م غ::ير ال::يهودية(أوح::ى به::ا اهللا إل::يه ل::ُيفِهَم األمميي::ن  
ويتكلم عن األحداث التي . ليهود وُيؤكد أنَّ رحمة اهللا هي لجميع الناسالعبارات الدينية المعروفة لدى ا  

وتفترض رواية متَّى التي ). عليها السالم(واكبت ميالد سيدنا عيسى المسيح من وجهة نظر ُأمِّه مريم        
بحياة أوح:ى به:ا اهللا إل:يه فهمًا للعبارات الدينية والثقافية لدى اليهود، وتتكلَّم عن األحداث التي أحاطت          

وحينما ُنطالع سائر الروايات، قارنين     ). رضي اهللا عنه  (عيس:ى المسيح من وجهة نظر يوسف النجار         
 .  المعلومات معًا، نرى الصورة الكاملة لسيدنا عيسى المسيح

ُنالحظ في الكلمة الموحى بها أربعة أشكال مختلفة من األشخاص والعقليات، ُيسجِّل كلُّ واحد           
وُيساعدنا مثٌل من الحياة على . سى المسيح، كما أوضحها له اهللا من خالل ُاختباره م:نهم حياة سيدنا عي 



ُاف:ترض أنَّ حادث:ًا وق:ع على الطريق، وأنَّ أربعة أشخاص    . فه:م لم:اذا ل:م ُيرس:ل اهللا ش:اهدًا واح:دًا فق:ط         
الثَّاني وكان األول محاميًا، و . ج:اء ض:ابط الش:رطة وطل:ب م:ن ك:لِّ شخٍص أْن ُيسجِّل ما رآه                . ش:اهدوه 

ومع أنَّهم . فعكس تقرير كلِّ واحٍد منهم ُاختباره وُاهتمامه. طبي:بًا، والثال:ث مهندس:ًا، وال:رابع رجل دين         
الطبيب على . وصفوا الحادث من وجهات نظر مختلفة، غير أنَّ الجميع ُاتَّفق على كيفية وقوع الحادث

ول:م ي::أِت عل:ى وص::ف   . س:هاب ش::ديد س:بيل الم:ثال، ش::اهد الس:يَّارة تص::دم ال:رجل، فوص::ف إص:اباته بإ     
. أمَّ:ا المهندس، فوصف ُبنية الطريق وقدرة تحملها للحادث، ولم يتطرَّق إلى إصابات الرجل             . الط:ريق 

ل:م يذك:را نفس مظاهر الحادث، فال يعني هذا أنَّهما ال يتَّفقان معًا، أو      ) الطبي:ب والمه:ندس   (وم:ع أنهم:ا     
قارير األربع::ة س::وية، وس::جَّل الض::ابط رواي::ة ك::لِّ واح::د م::نهم  ُقرئ::ت ال::ت. أنَّهم::ا يص::فان حادث::ًا مخ::تلفًا

وحينما نقرأ نحن أيضًا روايات أربعة شهود عن حياة     . وحص:ل ف:ي النهاية على صورة كاملة للحادث        
 .  وتعليم سيدنا عيسى المسيح سوية، نحصل على قصة اإلنجيل كاملة
ألنَّها ال توافق ) نظ:ير إنجيل برنابا   (ال ُتق:بل رواي:ة إنج:يل آخ:ر عل:ى أنَّه:ا موح:ى به:ا م:ن اهللا                     

ش:اهد ع:يان لح:ياة س:يدنا عيسى المسيح، أو ُمريد أحد حوارييه، وتسجيل الرواية وقتما كان             : المعاي:ير 
 . شاهد العيان على قيد الحياة لُيثبِّت صحَّة الرواية، ثمَّ الكتابة في فلسطين

  
 لماذا ُتطلق أسماء أجنبية على العرب واليهود؟

 كان:ت قصَّ:ة اإلنج:يل ت:نحدر م:ن ال:ثقافة الش:رقية لفلس:طين ف:ي مطل:ع القرن األوَّل للميالد                      لمَّ:ا 
وشخص:يتها الرئيس:ية يه:ود وع:رب، فلم:اذا إذا يحمل:ون أس:ماء غري:بة؟ وم:ع أنَّ س:يدنا عيسى المسيح             

غ:ة اليونان::ية  علَّ:م ال:ناس باللغ:ة اآلرام:ية، وق::رأ الكت:ب المقدَّس:ة بالع:برية، فق:د كان:ت الل         ) س:المه علي:نا  (
ولم:ا كان:ت رس:الة اإلنج:يل موجَّه:ة إل:ى جميع الشعوب، لذا، ُدوِّن       . آن:ذاك، مفهوم:ة عل:ى نط:اق واس:ع        

فُنقلت أسماء األشخاص إلى اليونانية ثمَّ إلى . اإلنج:يل ف:ي األص:ل باللغ:ة اليونان:ية المحك:ية بش:كل عام             
باللغة » يهوشع« ُاسم سيدنا عيسى المسيح  فقد كان على سبيل المثال،    . اللغات التي ُترجم إليها اإلنجيل    

وُاسم النبي يوحنا . »عيسى«ثمَّ إلى العربية والفارسية والتركية » ييسوس«فُنقل إلى اليونانية . العبرية
ونتيجة لهذا . »يحيى«وإلى العربية » يوهنا«، وُنقل إلى اليونانية »يوحنان«مأخوذ من اللفظة العبرية 

وُع::رف الكث::ير م::ن ال::ناس  . ج::يل مع::نى بع::ض األس::ماء حي::نما يك::ون األم::ر مهّم::اً  ال::نقل، ُيق::دِّم ل::نا اإلن
، »متَّى«: الذي ُترِجم» م:تى «أو » الوي«بأس:مائهم اآلرام:ية والع:برية وكذل:ك باليونان:ية، ك:الحواري             

 . »بولس«: الذي ُدعي» شاول«والرسول 
  
 .  هداية اهللا في الحياة: الشريعة

وبهذه الوصايا ُيمكن أن ُتحدَّد . رش:ادات الت:ي م:نحها اهللا لإلنس:ان       بالش:ريعة نفه:م القواني:ن واإل      
أوَّل ش:ريعة سنَّها اهللا كانت لمنع آدم      . عالق:ة اهللا باإلنس:ان، ويتَّض:ح م:ا يطل:به اهللا م:ن الج:نس البش:ري                 

وباستسالمهما لوسوسة إبليس، تمردا على وصية      . وحوَّاء من األكل من شجرة خاصَّة     ) عل:يه الس:الم   (
ومنذئذ، وفي مختلف األزمان، منح اهللا شرائعه وإرشاداته    . وُاتَّخ:ذا أوَّل خط:وة على درب الضالل       اهللا  

 .  للجنس البشري بواسطة األنبياء، لُيحافظ الناس على العالقة معه ويستمروا في البقاء
 

). عليه السالم (ف:ي ت:اريخ عش:يرة إبراه:يم، وزم:ن اشتداد األزمة، ُأعلنت الشريعة بيد موسى                 
لقد أعطى اهللا   . أفضل الشرائع المعلنة للناس قاطبة    » بالوصايا العشر «وُتعت:بر ه:ذه الشريعة المعروفة       

فإذا استطاع ُامرؤ حفظ الشريعة، يصير حينئذ   . الش:ريعة ليكش:ف بوضوح تام عن َمَثله األعلى الكامل         
): 10:5أه::ل روم::يةالرس::الة إل::ى (يق::ول اإلنج::يل الش::ريف  . مق::بوًال ل::دى اهللا بس::بب تع::بُّده وطاع::ته 

ولك::ن جميع::نا تع::دَّى . »موس::ى يكت::ب ف::ي ال::بدء ال::ذي بالش::ريعة إنَّ اإلنس::ان ال::ذي يفعله::ا س::يحيا به::ا  «
إنَّ مع::رفة الش::ريعة وحده::ا ال . ل::ذا، ال ت::نقذنا الش::ريعة م::ن ال::نار، ب::ل ُتبره::ن عل::ى أنَّ::نا أثم::ة .الش::ريعة



وأيُّ . اهللا المقدَّس، وال ُيقبل شيء آخر عنده    الطاع:ة الكامل:ة ه:ي قصد        . ُتعطي:نا الق:درة عل:ى التس:ليم هللا        
إنَّ تقصيرنا في طاعة الشريعة بصورة تامَّة، يضعنا        . انح:راف ع:ن الطاع:ة التَّامة يصير سببًا للعقاب         

 .  تحت غضب اهللا وعقابه
 

ف:إذا كان:ت الش:ريعة ال ت:نقذنا، وبس:بب عص:ياننا نق:ع تح:ت لعنة اهللا، فما القصد منها إذًا؟ ليس           
وحينما نقف على شريعة اهللا، نرى أنَّنا      . ش:ريعة جعل:نا ص:الحين، ولك:نَّها ُتس:اعدنا ل:نرى ش:رَّنا             قص:د ال  

 إنَّ قصد الشريعة الحقيقي. وال يسعنا من ثمَّة أن نقول إنَّنا ُأناس أتقياء. نتعدَّاها، ونكتشف عظم إثمنا
ان:ا وع:دم قدرتنا على تقديم   ه:و أنَّه:ا تكش:ف ل:نا ع:ن طب:يعة اإلنس:ان الحقيق:ية، وتجعل:نا نع:ترف بخطاي                    

 .إنَّنا ال نأمل أبدًا في أْن ُنظِهَر أنَّا بخضوعنا للشريعة، سُيسَمح لنا بدخول الجنة. الطاعة هللا
   

فإذا كنَّا ال نقوى على إرضاء اهللا بالتمام . والقص:د الثان:ي للشريعة هو أْن تقودنا إلى رحمة اهللا    
لقد . إنَّ اهللا الرحمن الرحيم ال يتركنا دون رحمة. قَّى رحمة اهللا  بواس:طة أعمالنا، ينبغي لنا حينئذ أن نتل       

 . وّفر في مختلف األوقات، سبًال لإلنقاذ من غضبه والحصول على رضوانه
  

ونت::يجة إلثمهم::ا، أدرك::ا أنَّهم::ا  . وح::واء أنَّهم::ا ُاق::ترفا إثم::ًا كب::يراً ) عل::يه الس::الم(لق::د أدرك آدم 
حنِّن عليهما وستر نتائج إثمهما بصنع أقمصة من جلد الحيوانات لهما           غ:ير أنَّ اهللا ت    . ع:ريانان، فخج:ال   

وبسبب عظم خطيئة البشر وعدم طاعتهم، أقسم اهللا      ). 3:21ال:توراة الش:ريفة، سفر التكوين       : أنظ:ر (
ولكن، ألنَّه أحبَّ البشر، فقد ترك لهم دربًا مفتوحًا للخالص،   . أن ُيهل:ك الج:نس البش:ري بطوفان عارم        

لقد ُدعي جميع الذين آمنوا به لقبول نعمة اهللا، ولكنَّ نوحًا ). عليه السالم(مته من خالل نوح   مظه:رًا نع  
 .  وأسرته فقط قبلوا وسائط النعمة فخلصوا

 
وكان سكان  . »َسُدوم«، في مدينة    )عليه السالم (، ُابن أخي إبراهيم     )عل:يه الس:الم   (ع:اش ل:وط     

ولك:ي ُينقذ المؤمنين، جعل  .  َس:كَب ج:ام غض:به عل:يهم        س:دوم فاس:دين إل:ى درج:ة ح:تى ق:رَّر اهللا تع:الى              
وأم:ر م::ن ش::اء الح::ياة أن ُيغ::ادر المدي::نة  ). عل::يه الس::الم(نعم:ته ف::ي ُمت::َناول ال::يد م::ن خ:الل ع::بده ل::وط   

 . ورفض الباقون نعمة اهللا، فهلكوا. كان للوط وأسرته إيمان باهللا، فقبلوا رحمته. الشريرة
  

غ::ير أنَّ ذريَّ::ة إبراه::يم نس::وا اهللا، .  الش::ريعة لهداي::ة البش::ر)عل::يه الس::الم(وأعط::ى اهللا موس::ى 
فعاقبهم على ذلك، إالَّ أنَّه كان كريمًا معهم، وقدَّم لهم وسائل . وت:بعوا ش:هوات قلوبهم، وخالفوا شريعته   

أن يرفع حيَّة من نحاس     ) عليه السالم (انتش:رت بي:نهم األفاع:ي السَّامَّة، ولكنَّ اهللا أمر موسى            . خ:الص 
. أْن ما على الملدوغ من أفعى سوى أن ينظر إلى حيَّة النحاس فيشفى          : وأعلن على المأل  . ى س:ارية  عل: 

 ). 9 ـ 21:4التوراة، سفر العدد : أنظر. (فنجا من وثق بنعمة اهللا وتطلَّع، وهلك من لم يفعل
  

ا أنفسهم كان:ت ني:نوى ك:برى م:دن اإلم:براطورية اآلش:ورية، ب:يد أنَّ س:كَّانها نسوا اهللا، فأوقعو               
لقد كانت مدينتهم على شفا الخراب، ولكنَّ اهللا، أتاح لهم سبيل النجاة، مرَّة أخرى           . تح:ت طائل:ة العقاب    

وأطال اهللا صبره على نبيِّه المتردد في الذهاب إلى شعب       ). عليه السالم (يونس  / عل:ى ي:د النب:ي يون:ان       
ين فرصة كافية للتوبة، ولمَّا آمن سكَّان      ل:يس مخ:تارًا بحسب التقليد اليهودي المتقوقع، لُيعطي اآلشوري         

 .  نينوى وتابوا توبة نصوح، أنقذ اهللا المدينة كلَّها من الدينونة ونجا الجميع
 

. ُنالحظ أنَّ اإلنسان في سائر هذه المناسبات قد فشل فشًال ذريعًا في ُاّتباع شريعة اهللا وطاعتها  
ولكن رغم هذا، أعدَّ اهللا الرحيم لعبيده      .  العادل لق:د أخط:أ الجم:يع، وله:ذا وقع:وا تح:ت طائل:ة عق:اب اهللا                



ونحن نعلم علم اليقين، أنَّا ال . الخط:اة، في كلِّ مناسبة، وسائل كريمة للخالص من عقاب إثمهم العظيم     
ولكي ننجو من العقاب . وكمنتهكين لشريعته، فنحن عرضة لدينونته    . نس:تطيع إطاعة اهللا بصورة تامَّة     

ولكن ما هي وسائط النعمة التي أعدَّها لنا اهللا؟ لقد أعدَّ . ا أن ن:تَّكل عل:ى رحم:ة اهللا        ال:ذي نس:تحقُّه، علي:ن     
ُترى ما هي طريقة الخالص التي دبَّرها لنا في . اهللا، ف:ي أوقات شتَّى، ترتيبات ُمختلفة ألناس متباينين        

ُفِتح ) عليه السالم (براهيم  الوق:ت الحاض:ر؟ ُتعلِّم:نا الكت:ب المقدَّسة أنَّه من خالل النعمة التي ُأعطيت إل               
 .  باب لنا نحن أيضًا

 
 خليل اهللا: إبراهيم

وثبت أنَّ وعد . ، آمن إبراهيم أنَّ نسله سيغدو أمًَّة كبيرة)عليه السالم (ِوف:ق وع:د اهللا إلبراه:يم        
. إس:ماعيل وإس:حاق، وُانتش:رت ذرِّيَّ:تهما ف:ي المعم:ورة كلها      : فول:د إلبراه:يم ول:دان    ،اهللا ُيع:وَّل عل:يه  

ونظ::ير جم::يع َم::ْن تلقَّ::ى نعم::ة اهللا ع::بر األج::يال، . ولك::نَّ اهللا وع::د إبراه::يم أن ُيغ::ِدق عل::يه ب::ركًة أوس::ع
وع:ن ط:ريق اإليم:ان الطوعي وقبول نعمة اهللا ووعده، حصل إبراهيم             . تج:اوب إبراه:يم م:ع نعم:ة اهللا        

 .  »خليل اهللا«على لقب 
 

ولكن لمَّا رأى اهللا .  أن ُيقدِّم ُابنه قربانًاوج:اء أعظ:م دل:يل عل:ى إيم:ان إبراه:يم حين أمره الرب       
كان اهللا مهتمًا بإيمان عبده وطاعته   . إطاع:ة إبراه:يم، منعه عن أن ُيضحِّي بُابنه، وأعدَّ بديل ذلك كبشاً            

. ل:م يق:بل اهللا أضحية إبراهيم، بل أبدل تلك األضحية بنظام قرباني خاصّ  . أك:ثر م:ن ُاه:تمامه بالق:ربان       
فكما هيَّأ اهللا بديًال . هذا الوعد، ونظام القربان، هما شيء واحد. م ابتدأ نظام القربانوم:ن زم:ان إبراه:ي    

. ع:ن ول:د إبراهيم، هكذا سُيهيِّئ لجميع الناس قربانًا كافيًا ُيخلِّص به البشرية كلَّها من الموت والخطيئة           
وفي . ق بذلك وعد اهللا إلبراهيمكان:ت مشيئة اهللا أن ينال الضال النجاة نتيجة لتقديم قربان نهائي، فيتحقَّ     

 .  الوقت المناسب سُيوفِّر اهللا سبحانه فدية كاملة لإلنسان
 

وتقول التوراة الشريفة. اإليمان هو عملية قبول. يعّلمنا إيمان إبراهيم كيف نستجيب لتدبير اهللا
اة يتَّفق تمام وم:ا ج:اء في التور  . » بال:رب فُحِس:ب له ب:را    ) إبراه:يم (فآم:ن  «]: 15:6س:فر التكوي:ن   [

ألنَّ::ه إن ك::ان «]: 12 ـ 4:1الرس::الة إل::ى أه::ل روم::ية  [االتف::اق م::ع م::ا ورد ف::ي اإلنج::يل الش::ريف،   
ألنَّه ماذا يقول الكتاب؟ فآمن إبراهيم باهللا . » ولكن ليس لدى اهللا . إبراه:يم ق:د ت:برَّر باألعم:ال فل:ه فخ:ر           

أفهذا التطويب . برِّر الفاجر فإيمانه ُيحَسب له برَّا أمَّ:ا الذي ال يعمل ولكن يؤمن بالذي يُ . فُحِس:ب له ب:را   
فكيف ُحِسب؟ . ألنَّنا نقول إنَّه حسب إلبراهيم اإليمان برا    . ه:و عل:ى الخ:تان فق:ط أم عل:ى الغ:رلة أيض:اً              

وأخذ عالمة الختان . »هو عدم الختان«أه:و ف:ي الخ:تان أم ف:ي الغ:رلة؟ ل:يس في الختان بل في الغرلة               
م:ان ال:ذي ك:ان في الغرلة ليكون أبًا لجميع الذين يؤمنون وهم في الغرلة كي ُيحَسب لهم                خ:تمًا ل:برِّ اإلي    

وأب:ًا للخ:تان للذي:ن ليس:وا م:ن الخ:تان فقط بل أيضًا يسلكون في خطوات إيمان أبينا إبراهيم الذي         . ال:برُّ 
 يك:ون وارثًا  فإنَّ:ه ل:يس بال:ناموس ك:ان الوع:د إلبراه:يم أو لنس:له أن             «] 22ـ  13[و... ك:ان ف:ي الغ:رلة     

ألنَّ . ألنَّ:ه إن ك:ان الذي:ن من الناموس هم ورثة فقد تعطَّل اإليمان وبطل الوعد   . للع:الم ب:ل ب:برِّ اإليم:ان     
لهذا هو من اإليمان كي يكون على سبيل . ال:ناموس ُينش:ئ غض:بًا إذ حي:ث ليس ناموس ليس أيضًا تعدّ        

فقط بل أيضًا لمن ) بنو إسرائيل(لناموس ال:نعمة ل:يكون الوع:د وط:يدًا لجم:يع النس:ل ليس لمن هو من ا              
أمام اهللا . إنِّي قد جعلتك أبًا ألمم كثيرة: كم:ا ه:و مكتوب  . ه:و م:ن إيم:ان إبراه:يم ال:ذي ه:و أب لجميع:نا         

فهو على خالف الرجاء . الذي آمن به الذي ُيحيي الموتى ويدعو األشياء غير الموجودة كأنَّها موجودة     
وال بعدم إيمان ارتاب في   ... ألم:م كث:يرة كم:ا ق:يل هكذا يكون نسلك          آم:ن عل:ى ال:رجاء لك:ي يص:ير أب:ًا             

لذلك أيضًا . وع:د اهللا ب:ل تق:وَّى باإليم:ان معط:يًا مج:دًا هللا وتيقَّ:ن أنَّ م:ا وع:د به هو قادر أن يفعله أيضاً          
 .»ُحِسب له برا



   
را أمام اهللا با) عل:يه السالم (وع:ن ط:ريق اإليم:ان الطوع:ي، وق:بول نعم:ة اهللا، اعت:بر إبراه:يم          

، ومعناه أن إبراهيم لم ينل البر جزاء على أعماله، مع العلم أن أعماله »خليل اهللا«وحصل على اللقب    
إن إيمان إبراهيم باهللا الذي يبّرر حتى    . غير أن اهللا ال يبالي بذلك كما كان إبراهيم يعرف         . مدع:اة فخ:ر   

براهيم في الغرلة أي قبل الختان، وليس بعده،      الفاجري:ن، له:ذا فتطوي:ب داوود المش:ار إليه كان يعني إ            
وبهذه الطريقة صار . ألن الخ:تان ك:ان العالم:ة عل:ى ب:ّر اإليم:ان ال:ذي نال:ه إبراه:يم وه:و لم يختن بعد                

ولكن ال يعتمدون . إبراه:يم أب:ًا لجم:يع المؤمنين الذين في الغرلة أي بدون ختان وأبًا أيضًا للذين ختنوا               
 س:بيل إبراه:يم ال:ذي س:لكه ق:بل أن يخت:ن قد يكون هناك مؤمن وهو غير                عل:ى ه:ذا األم:ر ب:ل يس:لكون         
 . مختون وضال وهو مختون

  
 عدم كمال النظام الذبائحي في شريعة موسى

تفاص:يل أك:ثر ع:ن نظ:ام القرابي:ن، وأم:ر ك:لَّ من أِثم بتقديم             ) عل:يه الس:الم   (أعط:ى اهللا موس:ى      
وكبديل لموته، عليه أن ُيقدِّم .  وُيدرك حاجته لغفران اهللاعلى اآلثم أن ُيِقرَّ بخطيئته ويعترف بها. ذبيحة

فيقبل اهللا . وك:ان دُم الذب:يحة ُي:رشُّ ف:وق مك:ان تقدي:م الذب:يحة في بيت اهللا المقدس         . ذب:يحة ال عي:ب ف:يها      
وكم:ا قِبل اهللا القربان البديل في حادثة إبراهيم،     . م:وت الح:يوان ك:بديل ع:ن خطي:ئة م:ن ق:دَّم األض:حية               

 .  في أيَّام موسى وصاعدًا، قبل اهللا الموت القرباني كبديل لموت الخاطئهكذا أيضًا
  

ولك:ن ك:ان ثمَّ:ة وف:رة م:ن الفق:راء والمس:اكين الذي:ن ل:م يك:ن في طوقهم تقديم أضحية مناسبة،             
وك:ان كذلك عدد كبير من األغنياء الذين كسبوا أموالهم بطرق محرَّمة، وكان بيع الحيوانات لهم لُتقدَّم             

ولكي . وكان على المرء أيضًا تقديم ذبيحة عن كل خطيئة الحقة. بي:ن محظ:ورًا ف:ي الغال:ب األعمِّ     كقرا
ينبغي  وكان. يحص:ل اإلنس:ان عل:ى غفران إثمه، كان عليه أن يستمرَّ في تقديم األضاحي مدى حياته   

، صعوبة بالغة في أن ُتق:دَّم الذب:يحة ف:ي ف:ناء بي:ت اهللا، ل:ذا وج:د الكث:ير ممَّ:ن عاش:وا بعيدًا عن بيت اهللا                     
وألج:ل ه:ذه األس:باب مج:تمعة، ب:ات نظ:ام تقدي:م الذب:ائح غير قادر على أن ُيدعى              . تتم:يم ه:ذا الواج:ب     

 !  إذًا لماذا ُأعطي هذا النظام؟. بالنظام النهائي للحصول على غفران الخطيئة
 

 ع::زَّ وج::لَّ ك:ان القص::د م::ن م::نح ه::ذا ال::نظام ل:يرى اإلنس::ان أنَّ عاق::بة الخطاي::ا م::وت، وأنَّ اهللا  
وكان إلى هذا، نموذجًا للتَّعليم بشكٍل أوسع عن القربان الكامل النهائي           . رضي بالبديل لمعاقبة الخطيئة   

لقد وعد الربُّ كّلي القدرة، الرَّحيم، . القربان واهللا ذاته سُيجهِّز. ال:ذي س:يحّل محّل نظام الذبيحة القديم  
ولمَّا أمر اهللا إبراهيم أن     . وأنَّ البش:رية كلَّها ستتلقَّى بركته     . خ:ير إبراه:يم بأن:ه س:ُيِعدُّ الق:ربان الك:امل األ          

ُيق:دِّم اب:نه ذب:يحًة، ث:م جهَّ:ز بنفس:ه القربان البديل، بات في طوقنا رؤية كيف ُيحقق اهللا سبحانه وتعالى،         
هِّز القربان بهذا الوعد األمين، وأخبر ابنه أنَّ الرب نفسه سُيج        ) عليه السالم (آمن إبراهيم   . وعده بنفسه 

 ).  22:8التوراة الشريفة، سفر التكوين : انظر(
 كمال تدبير اهللا �
 :  الفدية

ُتعلِّم:نا تقال:يدنا الش:رق أوس:طية مكان:ة اهللا بالق:ياس إل:ى اإلنس:ان وعظ:م أهميَّة إعداده فدية من                       
. ي حياتنا اليوميةلق:د ت:رك اهللا جلَّ:ت قدرت:ه ش:اهدًا على قيمة دم األضحية الُمقدَّمة كفدية ف             . أج:ل ال:ناس   

وم:ا ت:زال ع:ادة الحص:ول عل:ى ال:بركة، ووقاي:ة المبان:ي والمقتن:يات الحدي:ثة، حتى اآلن، سارية، عن                         
وال ُيس:مَّى طفل في المغرب، على سبيل المثال، حتى يوضع تحت حماية   . ط:ريق تغطي:تها ب:دم ذب:يحة       

وال . ، أو لوقاية ممتلكات من الشرِّير    ُيضحَّى بحيوان لفدية الطفل   . دم ذب:يحة بع:د ثمان:ية أيَّ:ام من مولده          
هو هدر دم ذبيحة كذكرى ) عيد األضحى(ول:بُّ العيد الكبير  . يكم:ل ح:جُّ ام:رئ دون س:فك دم ُأض:حية           



وعميقًا في دواخلنا، ُنثبِّت أنَّ ثمَّة شيئًا   ). عليه السالم (للق:ربان ال:ذي جهَّزه اهللا كفدية البن إبراهيم أبينا           
وهناك عادات وتقاليد أخرى تقوم دليًال على الحاجة إلى  . اًال يكم:ن ف:ي ال:دم الُمهراق       مقدَّس:ًا، قوي:ا وفعَّ:     

فف:ي الق:انون المبن:ي عل:ى العرف والعادة، يجب على مالك حيوان أتلف حقل جاٍر، أن يدفع فدية      . فدي:ة 
ل إمَّا بدم القاتل   وإذا قتل امرٌؤ إنسانًا، ُتطالب ُأسرة القتي      . وإن ل:م يدفع يخسر الحيوان للجار      ) تعويض:اً (

إنَّ عادات:نا وتقال:يدنا وفرائض:نا الدين:ية مغروس:ة عم:يقًا ف:ي الحاجة إلى دم ذبيحة            . أو بفدي:ة ع:ن ح:ياته      
لقد ترك . وق:د انح:درت إلي:نا ه:ذه الع:ادة م:ن األزم:ان الغاب:رة، وق:تما لقَّنها اهللا ألجدادنا القدامى             . وفدي:ة 

 .  كي نقبل فديته الُمعيَّنة للناسالرب عالمة فدية الدم في ُتراثنا لُيساعدنا
  

إن أنت كشفت : ق:تل راٍع راع:يًا آخ:ر رف:يقه وق:ال ألِخ القتيل     . وقع:ت ه:ذه الحادث:ة ف:ي األردن     
غ::ير أن األخ كش::ف أم::ر الق::اتل ألس::رته، فاهتاج::ت األس::رة،    . الحق::يقة ألس::رتك، س::أقتلك أن::ت أيض::اً  

عت القبيلتان لدى شيٍخ عظيم الوقار، رجاء       وُاجتم. ورفض:ت قبول فدية عن حياة القاتل، وطالبت بدمه        
ث::مَّ . ق::دَّم الش::يخ لعائل::ة القت::يل عش::رة جم::ال كفدي::ة، فرفض::ت األس::رة . أن يتوسَّ::ط ف::ي ح::لَّ ه::ذه األزم::ة

ولم يستِطع الشيخ والجماعة  . ع:رض عل:يها م:ئة ل:يرة عثمانية ذهبًا، غير أن األسرة أصرَّت على الدم               
: ف:ي آخ:ر المط:اف ن:ادى الش:يخ ُاب:نه الوح:يد وقال ألسرة القتيل                . لتي:ن كلُّه:ا إح:الل الُمص:الحة بي:ن القبي        

 . وهذا عين ما فعله اهللا لنا في سيدنا عيسى المسيح، فديته المقدَّمة عنَّا. »خذوه. هوذا دم قتيلكم«
  

 .  جميع الكتب المقدَّسة تتحدَّث عن هذه الذبيحة
 :  لكتب اإللهية، وتقولُتعتبر ذبيحة الفداء هذه، الموضوَع الرئيسيَّ في ا

 .  ودون خطيئة) كاملة(ـ يجب أن تكون الذبيحة صحيحة 
إن كان القربان ذبيحة سالمة فإن قّرب من  «]: 3:1سفر الالويين   [وتق:ول ال:توراة الشريفة،      

إنَّه لم يعمل «]: 53:9[وجاء في سفر النبي إشعياء . » البقر ذكرًا أو أنثى فصحيحًا ُيقرِّبه أمام الرب
 .»مًا ولم يكن في فمه غّشظل
   

 .  ـ سيكون بديًال مقبوًال يحمل إثمنا على كاهله
إن كان قربانه محرقة من البقر فذكرًا «]: 4، 1:3سفر الالويين  [ج:اء ف:ي التوراة الشريفة،       

وفي سفر النبي إشعياء . » ويضع يده على رأس الُمحرقة فُيرضى عليه للتكفير عنه       ... ص:حيحًا ُيق:رِّبه   
وهو . ولك:ن أحزان:نا حمله:ا وأوجاع:نا تحمَّله:ا ونح:ن حس:بناه ُمصابًا من اهللا ومذلوالً                «]: 6 ـ   4 :53[

كلُّنا كغنم ضللنا، . مج:روح ألج:ل معاص:ينا، مس:حوق ألج:ل آثام:نا، تأدي:ب س:المنا عليه وبُحُبره شفينا                
 .  »ملنا كلُّ واحَد إلى طريقه، والرب وضع عليه إثم جميعنا

 
 .  غيرةـ سيولد في قرية ص

ل:م ي:رد ف:ي ك:تاب األنبياء ذكر براءة المنقذ من كلِّ ذنٍب وحسب، بل كشفت أيضًا عن موضع          
أمَّا أنِت «]: 5 ـ 4، 5:2[مول:ده في قرية صغيرة ُتدعى بيَت لحم، ِطبقًا لما ورد في سفر النبيِّ ميخا               

 الذي يكون متسلِّطًا على ي:ا بي:ت لح:م َأْف:راَتًة وأن:ِت ص:غيرة أن تكون:ي بي:ن أل:وف يه:وذا، فمنِك يخرج               
 .  »إسرائيل ومخارجه منذ القديم منذ أيَّام األزل

 
 .  ـ يكون من ذريَّة إبراهيم

س:يتحقق ف:ي أس:رته، هك:ذا نعلم أن القربان الفدائي سيأتي      وكم:ا أنَّ الوع:د الُمعط:ى إلبراه:يم    
عن اآلتي  ] 37 ـ   89:35[لق:د أعل:ن اهللا تق:دَّس اس:مه ف:ي الزبور الشريف              . م:ن نس:ل إبراه:يم أيض:اً       



م:رَّة حلف:ت بقدس:ي إنِّ:ي ال أك:ذب ل:داود، نس:له إلى الدَّهر يكون وكرسيُّه كالشَّمس أمامي، مثل             «: ق:ائالً 
عليه (ألجل هذا، سيولد القربان التكفيري في األسرة الُمنحدرة من نسل داود     . »القم:ر يثب:ت إلى الدَّهر     

 ). السالم
  

 .  ـ يولد من فتاة عذراء
ولكن «) 7:14ال:توراة الش:ريفة، س:فر إش:عياء     . (النب:ي إش:عياء أنَّ:ه ُيول:د م:ن ع:ذراء      ُيخ:برنا   

كان ينبغي . » )اهللا معنا(ها العذراء تحبل وتلد ابنًا وتدعو اسمه ِعمانوئيل      . ُيعط:يكم السيد اهللا نفسه آية     
بطبيعة أبينا آدم وكانت مشيئته له أن ال يشترك  . أن يول:د م:ن ق:درة اهللا رج:ٌل واحد قويٌّ بال أب بشري    

الذب::يحة «أمَّ:ا ال::ذي ك:ان عت:يدًا أن يص:ير     . فنح:ن كأب:ناء آدم، ُمص:ابون جم::يعًا ب:داء الخطي:ئة     . الخاط:ئة 
 .، فسيكون متحرِّرًا كليا من َدَرن الخطيئة، إذ ال ينحدر من أٍب َأرضّي»القربانية

   
 .  ـ سيتمتع بحياة فريدة

سيشفي . سُترافق حياته وفرة من عالمات وأحداث فريدة. ثمَّة نبوَّات أخرى تتحدَّث عن حياته
وع::ن ط::ريق ه::ذه   . س::ُيعين المس::اكين والمظلومي::ن . المرض::ى والِزم::َنى، ويص::نع معج::زات عظ::يمة   

): 6 ـ 35:5(يقول النبي إشعياء في سفره المبارك      . »المسيح الُمْنَتَظر «العالم:ات سُيدرك الناس أنَّه      
» ...حينئذ يقفز األعرج كاألّيل ويترنَّم لسان األخرس. الص:مِّ تتف:تَّح   حين:ئذ تتف:تَّح ع:يون العم:ي وآذان          «

لتف::تح ع::يون العم::ي، ل::ُتخرج م::ن الح::بس  . وأجعل::ك عه::دًا للش::عب ون::ورًا لألم::م «: وُي::تابع النب::يُّ قو::له
ق::ائًال لألس::رى اخ::رجوا، للذي::ن ف::ي الظ::الم     ... المأس::ورين، م::ن بي::ت الس::جن الجالس::ين ف::ي الظلم::ة     

 ). 49:9؛ 7 ـ 42:6اة الشريفة، سفر النبي إشعياء التور(» !اظهروا
  

ه:ذه بعض النبوَّات فقط فيما يتَِّصل بالقربان األخير الذي سُيعدُّه اهللا سبحانه للبشرية قاطبة ليفي بوعده    
إنَّ مج:يء ال:بديل الكفَّ:اري الك:امل، ح:ياته، وموت:ه، كلَّها جزء من مشيئة اهللا          ). عل:يه الس:الم   (إلبراه:يم   
 .ةالُمطلق

   
 .  ـ سيكون وريث الوعد لداود عليه السالم

ك:ان الملوك ُيمسحون بالزيت عالمة على أنهم        . الممس:وح أو الُمخ:تار    : »مس:يح «يعن:ي اللق:ب     
. وق:د تطلَّ:ع ال:يهود إلى هذا الشخص الُمختار من اهللا وانتظروه عبر تاريخهم الطويل    . اخت:يروا م:ن اهللا    

لقد : »الممسوح«، بل »ممسوح«ذ غير العادّي، الذي لن يكون مجرَّد وتوقَّع:وا أن يبع:ث اهللا به:ذا الُمنق      
وفكَّر نفر بالبعث الروحّي وبشيء من      . ان:تظروا ملك:ًا ُمق:اتًال يجيء بالنصر والسالم والمجد إلسرائيل          

رجاء اليهود في السيادة واالستقالل السياسي » الممسوح«ك:ان المس:يا   . الظف:ر عل:ى الف:يالق الرومان:ية      
إنَّ فع:ل إنق:اذه يكمن   . غ:ير أنَّ المس:يح م:ا ج:اء وف:ق ال:دَّور ال:ذي توقَّع:وه له         . عص:رهم الذهب:يّ  وإع:ادة  

 .  أساسًا في اتجاه مخالف
 

ف::ي س::فر » اب::ن اهللا«ولك::نَّه ُيدع::ى ). عل::يه الس::الم(ك::ان الُم::توقع أن يك::ون المس::يح اب::نًا ل::داود  
ه:و يدعوني  ... قدس:ي مس:حته  وج:دت داود ع:بدي، بُده:ن    «]: 27، 26،  89:20[ال:زبور الش:ريف     

 . »أنا أيضًا أجعله بكرًا.. أبي أنَت
  

هذه اآلية ُتعيد . »اس:ألني فُأعط:َيك األم:م ميراثًا لك   «]: 8،  7: 2[وج:اء ف:ي ال:زبور الش:ريف         
. لقد كان الهدف من مجيء المسيح منح األمم بركة شاملة). عليه السالم(إل:ى الذه:ن وعد اهللا إلبراهيم       



ألنه يولد لنا ولد، «: زمان أعلن اهللا عن مولد عيسى المسيح بلسان نبيِّه إشعياء القائل         ولم:ا بل:غ م:لء ال:       
لنمو . وُنعط:ى اب:نًا، وتك:ون الرئاس:ة عل:ى ك:تفه، وُيدع:ى اس:مه عجي:بًا ُمش:يرًا إله:ًا أبدي:ًا رئ:يس السالم                       

البرِّ من اآلن إلى رئاس:ته وللس:الم ال نهاي:ة عل:ى كرس:ّي داود وعل:ى مملكته لُيثبِّتها ويعضدها بالحق و             
 ). 7 ـ 9:6إشعياء (» األبد

  
ال كُملٍك أرضّي مؤقت ومع أنَّ  ،ك:ان ينبغ:ي أن ُيفَه:م ُمْل:ُك هذا الملك اآلتي كُملك اهللا األبدي    

 .  الَمَلكية األرضية القوميَّة زالت منذ زمن بعيد، فقد ظلَّ الناس يتطلَّعون بلهفة إلى تحقيق هذه النبوَّات
 

ه:و المس:يح الُمْنَتَظر لفترة طويلة، ليقود إلى مملكة   ) عل:يه الس:الم  ( عيس:ى المس:يح      ك:ان س:يِّدنا   
وعلَّم أنَّ تفسير   . ل:يس الملك:وت حكمًا مؤقتًا، أو قوميا، ولكنَّه سيادة اهللا األبدية على الناس             . س:لطان اهللا  

 كمحارٍب ُمنتقٍم، بل كقرباٍن إنَّه لم يأتِ . الن:بوَّات ما كان بعبارات زمنية وسياسية، بل بعباراٍت روحية         
وق:بل أن يدع:وه ال:ناس مسيحًا، كان عليه أن           . ك:امٍل ُمكفِّ:ٍر، وه:ذا الموض:وع ُيِط:لُّ م:ن الن:بوات نفس:ها               

ل:يس ملك:ًا فاتح:ًا غازي:ًا لشعٍب ما بالمعنى السياسي الُمباشر، ولكنَّه قربان ُمكفِّر                » المس:يح «ُيعلِّمه:م أنَّ    
 .  عن إثم البشرية كلها

 
 ك:ان له، م:ن بي:ن س:ائر األنب:ياء، عالق:ة خاص:ة ب:اهللا ُأعلن:ت عن طريق شفائه للمرضى، وسلطانه           لق:د 

ادَّعى أنَّه من اهللا، ومنزَّه عن    . عل:ى عناص:ر الطب:يعة، وس:يادته عل:ى الش:ياطين، وقدرت:ه عل:ى الموت                
لم يرتِكب إثمًا، . هالخطيئة، وتحدَّى الناس في أيامه إن كان في طوقهم اإلشارة إلى زلَّة واحدة في حيات

، »نور اهللا«و ك:ان له أيض:ًا س:لطان ليغفر الخطيئة، ويدَّعي أنَّه     . ل:ذا م:ا اس:تطاع أح:د أن ين:بس بكلم:ة      
: وق:ال بفمه الكريم . ويق:ود ال:ناس ف:ي ط:ريق ال:ربِّ، ليص:ير ف:ي ط:وق اإلنس:ان الع:ودة إل:ى اهللا تع:الى                

 ).  8:56نجيل الشريف، رواية يوحنا اإل. (»أبوكم إبراهيم تهلَّل بأن يرى يومي، فرأى وفرح«
   

======================= 
 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 اإلنجيل الشريف
 رواية لــوقـــا



 ويليه الشرح
 اِإلْنِجيُل َكَما َدوََّنُه ُلوَقا

 
 

كثير من التفاصيل حول وفيه ُيِلمُّ لوقا ب   . المسيُح، في َهذا اِإلنجيل، هو ابن اِإلنسان مخلص العالم أجمع         
حياة يسوع على األرض، فينفرد بتدوين بعض الحقائق واألحداث واألمثال مركزا على أن المسيح                     

 .هو اِإلنسان الكامل والطبيب الشافي الّساعي وراء الهالكين ليخلصهم
نتهي ينطلق َهذا اِإلنجيل من الحديث عن والدة المسيح وطفولته، إلى تتبع خدمته منذ بدايتها؛ وي                             

ومما يلفت النظر أن لوقا ُيولي تعاليم المسيح باألمثال               . بالكالم عْن آالمه وموته وقيامته وصعوده         
 .اهتماما خاّصًا

 
 لماذا كتب َهذا اِإلنجيل

1 
لََّمَها ِإَلْيَنا ُأولِئَك الَِّذيَن َكَما َس2َلمَّا َكاَن َكِثيُروَن َقْد َأْقَدُموا َعَلى َتْدِويِن ِقصٍَّة ِفي اَألْحَداِث الَِّتي َتمَّْت َبْيَنَنا،      

َرَأْيُت َأَنا َأْيضًا، َبْعَدَما َتَفحَّْصُت ُكلَّ َشْيٍء ِمْن        3َكاُنوا ِمَن اْلَبَداَيِة ُشُهوَد ِعَياٍن، ُثمَّ َصاُروا ُخدَّامًا ِلْلَكِلَمِة،           
ِلَتَتَأكََّد َلَك ِصحَُّة اْلَكَالِم      4َبًة َياَصاِحَب السُُّموِّ َثاُوِفيُلَس           َأوَِّل اَألْمِر َتَفحُّصًا َدِقيقًا، َأْن َأْكُتَبَها ِإَلْيَك ُمَرتَّ            

 .الَِّذي َتَلقَّْيَتُه
 

 البشارة بميالد يوحنا المعمدان
َنْسِل َهاُروَن،  َكاَن ِفي َزَمِن ِهيُروُدَس َمِلِك اْلَيُهوِديَِّة َكاِهٌن اْسُمُه َزَكِريَّا، ِمْن ِفْرَقِة َأِبيَّا، َوَزْوَجُتُه ِمْن                    5

. َوَكاَن ِكَالُهَما َبارَّْيِن َأَماَم اِهللا، َيْسُلَكاِن َوْفقًا ِلَوَصاَيا الرَّبِّ َوَأْحَكاِمِه ُكلَِّها ِبَغْيِر َلْومٍ             6. َواْسُمَها َأِليَصاَباتُ 
َوَبْيَنَما َكاَن  8. ْد َتَقدََّما ِفي السِّنِّ َكِثيراً      َولِكْن َلْم َيُكْن َلُهَما َوَلٌد، ِإْذ َكاَنْت َأِليَصاَباُت َعاِقرًا َوِكَالُهَما قَ                 7

َوَقَعْت َعَلْيِه اْلُقْرَعُة الَِّتي ُأْلِقَيْت َحَسَب َعاَدِة          9َزَكِريَّا ُيَؤدِّي ِخْدَمَتُه اْلَكَهُنوِتيََّة َأَماَم اِهللا ِفي َدْوِر ِفْرَقِتِه،               
َوَكاَن ُجْمُهوُر الشَّْعِب َجِميعًا ُيَصلُّوَن َخاِرجًا ِفي َوْقِت    10. ِرَق اْلَبُخورَ اْلَكَهُنوِت ِلَيْدُخَل َهْيَكَل الرَّبِّ َوُيحْ    

َفاْضَطَرَب َزَكِريَّا  12. َفَظَهَر َلُه َمَالٌك ِمْن ِعْنِد الرَّبِّ َواِقفًا َعْن َيِميِن َمْذَبِح اْلَبُخورِ             11. ِإْحَراِق اْلَبُخورِ 
َال َتَخْف َياَزَكِريَّا، َألنَّ ِطْلَبَتَك َقْد ُسِمَعْت،                «: َفَقاَل َلُه اْلَمَالكُ     13.  اْلَخْوفُ  َلمَّا َرآُه َواْسَتْوَلى َعَلْيهِ       

َوَيُكوُن َلَك َفَرٌح َواْبِتَهاٌج َوَكِثيُروَن             14َوَزْوَجُتَك َأِليَصاَباُت َسَتِلُد َلَك اْبنًا، َوَأْنَت ُتَسمِّيِه ُيوَحنَّا،                         
َوَسْوَف َيُكوُن َعِظيمًا َأَماَم الرَّبِّ، َوَال َيْشَرُب َخْمرًا َوَال ُمْسِكرًا، َوَيْمَتِليُء                        15. َسَيْفَرُحوَن ِبِوَالَدِتهِ  

َفَيَتَقدَُّم 17َوَيُردُّ َكِثيِريَن ِمْن َبِني ِإْسَراِئيَل ِإَلى الرَّبِّ ِإلِهِهْم،            16ِبالرُّوِح اْلُقُدِس َوُهَو َبْعُد ِفي َبْطِن ُأمِِّه،           
َوَلُه ُروُح ِإيِليَّا َوُقْدَرُتُه، ِلَيُردَّ ُقُلوَب اآلَباِء ِإَلى اَألْوَالِد، َواْلُعَصاَة ِإَلى ِحْكَمِة اَألْبَراِر، ِلُيَهيِّيَء                           َأَماَمُه   

ْوَجِتي ُمَتَقدَِّمٌة ِفي    ِبَم َيَتَأكَُّد ِلي َهَذا، َفَأَنا َشْيٌخ َكِبيٌر َوزَ           «: َفَسَأَل َزَكِريَّا اْلَمَالكَ   18» !ِللرَّبِّ َشْعبًا ُمَعّداً   
َوَها 20. َوَقْد ُأْرِسْلُت ُألَكلَِّمَك َوُأَبشَِّرَك ِبَهَذا     َأَنا ِجْبَراِئيُل، اْلَواِقُف َأَماَم اِهللا،    «: َفَأَجاَبُه اْلَمَالكُ 19» السِّنِّ؟

ُث ِفيِه َهَذا، َألنََّك َلْم ُتَصدِّْق َكَالِمي، َوُهَو             َأْنَت َسَتْبَقى َصاِمتًا َال َتْسَتِطيُع اْلَكَالَم، ِإَلى اْلَيْوِم الَِّذي َيْحدُ               
َولِكنَُّه 22. َوَكاَن الشَّْعُب ُمْنَتِظِريَن َزَكِريَّا، َوُهْم ُمَتَعجُِّبوَن ِمْن َتَأخُِّرِه َداِخَل اْلَهْيَكلِ           21. »َسَيِتمُّ ِفي ِحيِنهِ  

 .َفَأَخَذ ُيِشيُر َلُهْم َوَظلَّ َأْخَرَس. ُكوا َأنَُّه َرَأى ُرْؤَيا َداِخَل اْلَهْيَكِلَلمَّا َخَرَج َلْم َيْقِدْر َأْن ُيَكلَِّمُهْم، َفَأْدَر
 .َوَلمَّا َأَتمَّ َأيَّاَم ِخْدَمِتِه، َرَجَع ِإَلى َبْيِتِه23
َهَكَذا َفَعَل الرَّبُّ   «25: ، َقاِئَلةً َوَبْعَد ِتْلَك اَأليَّاِم، َحِبَلْت َأِليَصاَباُت َزْوَجُتُه، َفَكَتَمْت َأْمَرَها َخْمَسَة َأْشُهرٍ           24

 » !ِبي، ِفي اَأليَّاِم الَِّتي ِفيَها َنَظَر ِإَليَّ ِلَيْنِزَع َعنِّي اْلَعاَر ِمْن َبْيِن النَّاِس
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27ٍة ِباْلَجِليِل اْسُمَها النَّاِصَرُة،      َوِفي َشْهِرَها السَّاِدِس، ُأْرِسَل اْلَمَالُك ِجْبَر اِئيُل ِمْن ِقَبِل اِهللا ِإَلى َمِدينَ               26

َفَدَخَل اْلَمَالُك َوَقاَل   28. ِإَلى َعْذَراَء َمْخُطوَبٍة ِلَرُجٍل اْسُمُه ُيوُسُف، ِمْن َبْيِت َداُوَد، َواْسُم اْلَعْذَراِء َمْرَيمُ                
َفاْضَطَرَبْت ِلَكَالِم اْلَمَالِك،   29. » َأْنِت َبْيَن النَِّساءِ    ُمَباَرَكٌة: الرَّبُّ َمَعكِ ! َسَالٌم، َأيَُّتَها اْلُمْنَعُم َعَلْيَها    «: َلَها

َال َتَخاِفي َياَمْرَيُم، َفِإنَِّك َقْد       «: َفَقاَل َلَها اْلَمَالكُ   30» !َما َعَسى َأْن َتُكوَن َهِذِه التَِّحيَّةُ        «: َوَساَءَلْت َنْفَسَها 
ِإنَُّه َيُكوُن َعِظيمًا، َواْبَن اْلَعِليِّ 32. َبِليَن َوَتِلِديَن اْبنًا، َوُتَسمِّيَنُه َيُسوَعَوها َأْنِت َسَتْح31! ِنْلِت ِنْعَمًة ِعْنَد اِهللا

َفَيْمِلُك َعَلى َبْيِت َيْعُقوَب ِإَلى اَألَبِد، َوَلْن َيُكوَن ِلُمْلِكِه             33ُيْدَعى، َوَيْمَنُحُه الرَُّب اِإللُه َعْرَش َداُوَد َأِبيِه،           
 .»ِنَهاَيٌة
الرُّوُح «: َفَأَجاَبَها اْلَمَالكُ 35» َكْيَف َيْحُدُث َهَذا، َوَأَنا َلْسُت َأْعِرُف َرُجًال؟           «: اَلْت َمْرَيُم ِلْلَمَالكِ    َفَق34

َوَها ِهَي  36. ِلذِلَك َأْيضًا َفاْلُقدُّوُس اْلَمْوُلوُد ِمْنِك ُيْدَعى اْبَن اهللاِ         . اْلُقُدُس َيِحلُّ َعَلْيِك، َوُقْدَرُة اْلَعِليِّ ُتَظلُِّلكِ       
َوَهَذا ُهَو الشَّْهُر السَّاِدُس ِلِتْلَك الَِّتي َكاَنْت           . َنِسيَبُتِك َأِليَصاَباُت َأْيضًا َقْد َحِبَلْت ِباْبٍن ِفي ِسنَِّها اْلُمَتَقدَِّمةِ              

ِلَيُكْن . َها َأَنا َعْبَدُة الرَّبِّ   «: َمْرَيُمَفَقاَلْت  38. »َفَلْيَس َلَدى اِهللا َوْعٌد َيْسَتِحيُل َعَلْيِه ِإْتَماُمهُ       37. ُتْدَعى َعاِقراً 
 .ُثمَّ اْنَصَرَف اْلَمَالُك ِمْن ِعْنِدَها» !ِلي َكَما َتُقوُل

 
 مريم عند أليصابات

40. وَذاَوِفي ِتْلَك اَأليَّاِم، َقاَمْت َمْرَيُم َوَذَهَبْت ُمْسِرَعًة ِإَلى اْلِجَباِل، َقاِصَدًة ِإَلى َمِديَنٍة ِمْن ُمُدِن َيهُ                        39
َوَلمَّا َسِمَعْت َأِليَصاَباُت َسَالَم َمْرَيَم، َقَفَز اْلَجِنيُن َداِخَل          41. َفَدَخَلْت َبْيَت َزَكِريَّا َوَسلََّمْت َعَلى َأِليَصاَباتَ       

! اَرَكٌة َأْنِت َبْيَن النَِّساِءُمَب«: َوَهَتَفْت ِبَصْوٍت َعاٍل َقاِئَلةٍ   42َواْمَتَلَأْت َأِليَصاَباُت ِمَن الرُّوِح اْلُقُدِس،      . َبْطِنَها
َفِإنَُّه َما ِإْن َوَقَع َصْوُت َسَالِمِك ِفي       44َأْن َتْأِتَي ِإَليَّ ُأمُّ َربِّي؟      : َفِمْن َأْيَن ِلي َهَذا   43! َوُمَباَرَكٌة َثَمَرُة َبْطِنكِ  

 » !ِتي آَمَنْت َأنَُّه َسَيِتمُّ َما ِقيَل َلَها ِمْن ِقَبِل الرَّبَِّفُطوَبى ِلل45َّ: ُأُذَنيَّ َحتَّى َقَفَز اْلَجِنيُن اْبِتَهاجًا ِفي َبْطِني
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َفِإنَُّه َنَظَر ِإَلى َتَواُضِع َأَمِتِه،     48. َوَتْبَتِهُج ُروِحي ِباِهللا ُمَخلِِّصي   47ُتَعظُِّم َنْفِسي الرَّبَّ،    «: َفَقاَلْت َمْرَيمُ 46

َفِإنَّ اْلَقِديَر َقْد َفَعَل ِبي ُأُمورًا َعِظيَمًة،            49. اآلَن َفَصاِعدًا َسْوَف ُتَطوُِّبِني     َوَها ِإنَّ َجِميَع اَألْجَياِل ِمَن          
َعِمَل ِبِذَراِعِه ُقوًَّة؛ َشتََّت اْلُمَتَكبِِّريَن ِفي ِنيَّاِت       51. َوَرْحَمُتُه ِللَِّذيَن َيتَُّقوَنُه ِجيًال َبْعَد ِجيلٍ     50ُقدُّوٌس اْسُمُه،   

َأْشَبَع اْلِجَياَع َخْيَراٍت، َوَصَرَف       53. َأْنَزَل اْلُمْقَتِدرِيَن َعْن ُعُروِشِهْم، َوَرَفَع اْلُمَتَواِضِعينَ           52. ُقُلوِبِهْم
ِه ِإَلى  َكَما َتَكلََّم ِإَلى آَباِئَنا، ِإلْبَراِهيَم َوَنْسلِ      55َأَعاَن ِإْسَراِئيَل َفَتاُه، ُمَتَذكِّرًا الرَّْحَمَة،       54. اَألْغِنَياَء َفاِرِغينَ 

 .َوَأَقاَمْت َمْرَيُم ِعْنَد َأِليَصاَباَت َنْحَو َثَالَثِة َأْشُهٍر، ُثمَّ َرَجَعْت ِإَلى َبْيِتَها56. »اَألَبِد
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نَّ الرَّبَّ َأَفاَض َرْحَمَتُه      َوَسِمَع ِجيَراُنَها َوَأَقاِرُبَها أَ     58. َوَأمَّا َأِليَصاَباُت َفَتمَّ َزَماُنَها ِلَتِلَد َفَوَلَدِت اْبناً           57

َوِفي اْلَيْوِم الثَّاِمِن َحَضُروا ِلَيْخِتُنوا الصَِّبيَّ، َوَكاُدوا ُيَسمُّوَنُه َزَكِريَّا َعَلى اْسِم               59. َعَلْيَها، َفَفِرُحوا َمَعَها  
َلْيَس ِفي َعِشيَرِتِك َأَحٌد َتَسمَّى ِبَهَذا        «: َهاَفَقاُلوا لَ 61» !َال، َبْل ُيَسمَّى ُيوَحنَّا    «: َوَلِكنَّ ُأمَُّه َقاَلتْ   60. َأِبيِه
َفَتَعجَُّبوا . »اْسُمُه ُيوَحنَّا «: َفَطَلَب َلْوحًا َوَكَتَب ِفيهِ    63. َوَأَشاُروا َألِبيِه، َماَذا ُيِريُد َأْن ُيَسمَّى       62. »االْسِم
َفاْسَتْوَلى اْلَخْوُف َعَلى    65. اُنُه، َفَتَكلََّم ُمَباِركًا اَهللا        َواْنَفَتَح َفُم َزَكِريَّا ِفي اْلَحاِل َواْنَطَلَق ِلسَ           64. َجِميعًا

َوَكاَن 66. َجِميِع السَّاِكِنيَن ِفي ُجَواِرِهْم، َوَصاَرْت َهِذِه اُألُموُر َمْوُضوَع اْلَحِديِث ِفي ِجَباِل اْلَيُهوِديَِّة ُكلَِّها           
َفَقْد َكاَنْت َيُد الرَّبِّ     » ُتَرى، َماَذا َسَيِصيُر َهَذا الطِّْفُل؟      «:  َقاِئِلينَ َجِميُع السَّاِمِعيَن َيَضُعوَنَها ِفي ُقُلوِبِهْم،      

 .َمَعُه
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َتَباَرَك الرَّبُّ ِإَلُه ِإْسَراِئيَل، َألنَُّه َتَفقََّد َشْعَبُه           «68: َواْمَتَلَأ َزَكِريَّا َأُبوُه ِمَن الرُّوِح اْلُقُدِس، َفَتَنبََّأ َقاِئالً            67
َكَما َتَكلََّم ِبِلَساِن َأْنِبَياِئِه اْلِقدِّيِسيَن الَِّذيَن       70َوَأَقاَم َلَنا َقْرَن َخَالٍص ِفي َبْيِت َداُوَد َفَتاُه،           69َوَعِمَل َلُه ِفَداًء،     
لرَّْحَمَة َنْحَو آَباِئَنا َوَيَتَذكََّر    ِلُيِتمَّ ا 72َخَالٍص ِمْن َأْعَداِئَنا َوِمْن َأْيِدي َجِميِع ُمْبِغِضيَنا،        71: َجاُءوا ُمْنُذ اْلَقِديمِ  

َبْعَد َتْخِليِصَنا ِمْن َأْيِدي َأْعَداِئَنا،      74ِبَأْن َيْمَنَحَنا،   : ذِلَك اْلَقَسَم الَِّذي َأْقَسَم ِإلْبَراِهيَم َأِبيَنا       73َعْهَدُه اْلُمَقدََّس   
َوَأْنَت، َأيَُّها الطِّْفُل، َسْوَف ُتْدَعى َنِبيَّ          76. َواَل َحَياِتَنا  ِبَقَداَسٍة َوِبرٍّ َأَماَمُه، طَ      75َأْن َنْعُبَدُه ِبَال َخْوٍف،         

ِلُتْعِطَي َشْعَبُه اْلَمْعِرَفَة ِبَأنَّ اْلَخَالَص ُهَو ِبَمْغِفَرِة َخَطاَياُهْم 77اْلَعِليِّ، َألنََّك َسَتَتَقدَُّم َأَماَم الرَّبِّ ِلُتِعدَّ ُطُرَقُه، 
ِلُيِضيَء َعَلى  79ْحَمِة َلَدى ِإلَهَنا، ِتْلَك الَِّتي َتَفقََّدَنا ِبَها اْلَفْجُر اْلُمْشَرُق ِمَن اْلَعَالِء،              ِبَفْضِل َعَواِطِف الرَّ  78

َوَكاَن الطِّْفُل َيْنُمو َوَيَتَقوَّى      80. »اْلَقاِبِعيَن ِفي الظََّالِم َوِظلِّ اْلَمْوِت، َوَيْهِدَي ُخَطاَنا ِفي َطِريِق السََّالمِ                
 .وِح؛ َوَأَقاَم ِفي اْلَبَراِري ِإَلى َيْوِم ُظُهوِرِه ِإلْسَراِئيَلِبالرُّ
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2 
َوَقْد َتمَّ  2. َوِفي ذِلَك الزََّماِن، َأْصَدَر اْلَقْيَصُر ُأُغْسُطُس َمْرُسومًا َيْقِضي ِبِإْحَصاِء ُسكَّاِن اِإلْمِبَراُطوِريَّةِ                

َفَذَهَب اْلَجِميُع ِلُيَسجَُّلوا، ُكلُّ َواِحٍد ِإَلى          3. َدَما َكاَن ِكيِريِنُيوُس َحاِكمًا ِلُسوِريَّةَ       َهَذا اِإلْحَصاُء اَألوَُّل ِعنْ     
َوَصِعَد ُيوُسُف َأْيضًا ِمْن َمِديَنِة النَّاِصَرِة ِبِمْنَطَقِة اْلَجِليِل ِإَلى َمِديَنِة َداُوَد اْلَمْدُعوَِّة َبْيَت َلْحٍم                            4. َبْلَدِتِه
ِلَيَتَسجََّل ُهَناَك َمَع َمْرَيَم اْلَمْخُطوَبِة َلُه، َوِهَي            5َقِة اْلَيُهوِديَِّة، َألنَُّه َكاَن ِمْن َبْيِت َداُوَد َوَعِشيَرِتِه،               ِبِمْنَط
 َوَأَناَمْتُه ِفي ِمْذَوٍد، ِإْذ َلْم       َفَوَلَدِت اْبَنَها اْلِبْكَر، َوَلفَّْتُه ِبِقَماٍط،     7َوَبْيَنَما َكاَنا ُهَناَك، َتمَّ َزَماُنَها ِلَتِلَد،         6. ُحْبَلى

 .َيُكْن َلُهَما ُمتََّسٌع ِفي اْلَمْنِزِل
 

 الرعاة والمالئكة
َوِإَذا َمَالٌك ِمْن   9. َوَكاَن ِفي ِتْلَك اْلِمْنَطَقِة ُرَعاٌة َيِبيُتوَن ِفي اْلَعَراِء، َيَتَناَوُبوَن ِحَراَسَة َقِطيِعِهْم ِفي اللَّْيلِ               8

َال «: َفَقاَل َلُهُم اْلَمَالكُ   10.  َقْد َظَهَر َلُهْم، َوَمْجُد الرَّبِّ َأَضاَء َحْوَلُهْم، َفَخاُفوا َأَشدَّ اْلَخْوفِ                   ِعْنِد الرَّبِّ  
َد ُمَخلٌِّص ُهَو   َفَقْد ُوِلَد َلُكُم اْلَيْوَم ِفي َمِديَنِة َداوُ        11: َفَها َأَنا ُأَبشُِّرُكْم ِبَفَرٍح َعِظيٍم َيُعمُّ الشَّْعَب ُكلَّهُ         ! َتَخاُفوا

َوَفْجَأًة َظَهَر  13. »َتِجُدوَن ِطْفًال َمْلُفوفًا ِبِقَماٍط َوَناِئمًا ِفي ِمْذَودٍ      . َوَهِذِه ِهَي اْلَعَالَمُة َلُكمْ   12. اْلَمِسيُح الرَّبُّ 
ْجُد ِللِه ِفي اَألَعاِلي، َوَعَلى اَألْرِض اْلَم«14: َمَع اْلَمَالِك ُجْمُهوٌر ِمَن اْلُجْنِد السََّماِويِّ، ُيَسبُِّحوَن اَهللا َقاِئِليَن

 » !السَّالُم؛ َوِبالنَّاِس اْلَمَسرَُّة
ِلَنْذَهْب ِإَذْن ِإَلى َبْيِت َلْحٍم،       «: َوَلمَّا اْنَصَرَف اْلَمَالِئَكُة َعِن الرَُّعاِة ِإَلى السََّماِء، َقاَل َبْعُضُهْم ِلَبْعضٍ               15

َوَجاُءوا ُمْسِرِعيَن، َفَوَجُدوا َمْرَيَم َوُيوُسَف،        16» !َدَث َوَقْد َأْعَلَمَنا ِبِه الرَّبُّ       َوَنْنُظْر َهَذا اَألْمَر الَِّذي حَ       
18. َفَلمَّا َرَأْوا ذِلَك، َأَخُذوا ُيْخِبُروَن ِبَما ِقيَل َلُهْم ِبُخُصوِص َهَذا الطِّْفلِ                 17. َوالطِّْفَل َناِئمًا ِفي اْلِمْذَودِ     

َوَأمَّا َمْرَيُم، َفَكاَنْت َتْحَفُظ َهِذِه اُألُموَر َجِميعًا،       19. وا ِبذِلَك ُدِهُشوا ِممَّا َقاَلُه َلُهُم الرَُّعاةُ      َوَجِميُع الَِّذيَن َسِمعُ  
 .ا ِقيَل َلُهْمُثمَّ َرَجَع الرَُّعاُة ُيَمجُِّدوَن اَهللا َوُيَسبُِّحوَنُه َعَلى ُكلِّ َما َسِمُعوُه َوَرَأْوُه َكَم20. َوَتَتَأمَُّلَها ِفي َقْلِبَها

َوَلمَّا َتمَّْت َثَماِنَيُة َأيَّاٍم ِلُيْخَتَن الطِّْفُل، ُسمَِّي َيُسوَع، َكَما َكاَن َقْد ُسمَِّي ِبِلَساِن اْلَمَالِك َقْبَل َأْن ُيْحَبَل ِبِه                        21
َصِعَدا ِبِه ِإَلى ُأوُرَشِليَم ِلُيَقدَِّماُه ِإَلى        ُثمَّ َلمَّا َتمَِّت اَأليَّاُم ِلَتْطِهيِرَها َحَسَب َشِريَعِة ُموَسى،             22. ِفي اْلَبْطنِ 

َوِلُيَقدَِّما َذِبيَحًة َكَما  24،  »ُكلُّ ِبْكٍر ِمَن الذُُّكوِر ُيْدَعى ُقْدسًا ِللرَّبِّ      «: َكَما ُكِتَب ِفي َشِريَعِة الرَّبِّ    23الرَّبِّ،  
 .» َحَماٍمَزْوَجْي َيَماٍم، َأْو َفْرَخْي«: ُيوَصى ِفي َشِريَعِة الرَّبِّ

َوَكاَن ِفي ُأوُرَشِليَم َرُجٌل اْسُمُه ِسْمَعاُن، َوُهَو َرُجٌل َبارٌّ َتِقيٌّ َيْنَتِظُر اْلَعَزاَء ِإلْسَراِئيَل َوَكاَن الرُّوُح                       25
27 َيَرى َمِسيَح الرَّبِّ،      َوَكاَن الرُّوُح اْلُقُدُس َقْد َأْوَحى ِإَلْيِه َأنَُّه َال َيَرى اْلَمْوَت َقْبَل َأنْ               26. اْلُقُدُس َعَلْيهِ 

َفَلمَّا َأْحَضَر اَألَبَواِن الطِّْفَل َيُسوَع ِلُيَقدَِّما َعْنُه َما ُسنَّ ِفي                      . َوَقْد َجاَء ِإَلى اْلَهْيَكِل ِبَداِفٍع ِمَن الرُّوحِ              
، اآلَن ُتْطِلُق َعْبَدَك ِبَسَالٍم َحَسَب         َأيَُّها السَّيِّدُ «29: َحَمَلُه َعَلى ِذَراَعْيِه َوَباَرَك اَهللا ، َوَقالَ          28الشَِّريَعِة،  
ُنوَر ِهَداَيٍة  32الَِّذي َهيَّْأَتُه ِلُتَقدَِّمُه ِإَلى الشُُّعوِب ُكلَِّها،            31َفِإنَّ َعْيَنيَّ َقْد َأْبَصَرَتا َخَالَصَك           30! َوْعِدَك



َفَباَرَكُهَما 34.  َيَتَعجََّباِن ِمْن َهَذا اْلَكَالِم الَِّذي ِقيَل ِفيِهَوَكاَن َأُبوُه َوُأمُُّه33. »ِلُألَمِم َوَمْجدًا ِلَشْعِبَك ِإْسَر اِئيلَ  
َها ِإنَّ َهَذا الطِّْفَل َقْد ُجِعَل ِلُسُقوِط َكِثيِريَن َوِقَياِم َكِثيِريَن ِفي ِإْسَراِئيَل،              «: ِسْمَعاُن، َوَقاَل ِلَمْرَيَم ُأمِّ الطِّْفلِ     

 » !َسَيْخَتِرُق َنْفَسِك َسْيٌف  ِلَكْي َتْنَكِشَف ِنيَّاُت ُقُلوٍب َكِثيَرٍةَحتَّى َأْنِت 35َوآَيًة ُتَقاَوُم 
َوَكاَنْت ُهَناَك َنِبيٌَّة، ِهَي َحنَُّة ِبْنُت َفُنوِئيَل ِمْن ِسْبِط َأِشيَر، َوِهَي ُمَتَقدَِّمٌة ِفي السِّنِّ، َوَكاَنْت َقْد َعاَشْت                      36

َلْم َتُكْن ُتَفاِرُق اْلَهْيَكَل     . َوِهَي َأْرَمَلٌة َنْحَو َأْرَبٍع َوَثَماِنيَن َسَنةً       37َعْذَراِويَِّتَها،  َمَع َزْوِجَها َسْبَع ِسِنيَن َبْعَد        
َفِإْذ َحَضَرْت ِفي ِتْلَك السَّاَعِة، َأَخَذْت ُتَسبُِّح الرَّبَّ                  38. َوَكاَنْت َتَتَعبَُّد َلْيًال َوَنَهارًا ِبالصَّْوِم َوالدَُّعاءِ            

 .ُث َعْن َيُسوَع َمَع َجِميِع الَِّذيَن َكاُنوا َيْنَتِظُروَن ِفَداًء ِفي ُأوُرَشِليَمَوَتَتَحدَّ
َوَكاَن الطِّْفُل  40. َوَبْعَد ِإْتَماِم ُكلِّ َما َتْقَتِضيِه َشِريَعُة الرَّبِّ، َرَجُعوا ِإَلى َمِديَنِتِهِم النَّاِصَرِة ِباْلَجِليلِ                    39

 .ئًا ِحْكَمًة، َوَكاَنْت ِنْعَمُة اِهللا َعَلْيِهَيْنُمو َوَيَتَقوَّى، ُمْمَتِل
 

 يسوع في الهيكل بين المعلمين
َفَلمَّا َبَلَغ ِسنَّ الثَّاِنَيَة َعْشَرَة، َصِعُدوا        42. َوَكاَن َأَبَواُه َيْذَهَباِن ُكلَّ َسَنٍة ِإَلى ُأوُرَشِليَم ِفي ِعيِد اْلِفْصحِ              41

َوَبْعَد اْنِتَهاِء َأيَّاِم اْلِعيِد، َرَجَعا، َوَبِقَي الصَِّبيُّ َيُسوُع ِفي ُأوُرَشِليَم،                 43. اْلِعيِدِإَلى ُأوُرَشِليَم َكاْلَعاَدِة ِفي        
َولِكنَُّهَما ِإْذ َظنَّاُه َبْيَن الرَِّفاِق، َساَرا َمِسيَرَة َيْوٍم َواِحٍد ُثمَّ َأَخَذا َيْبَحَثاِن َعْنُه َبْيَن                          44. َوُهَما َال َيْعَلَمانِ    

َوَبْعَد َثَالَثِة َأيَّاٍم َوَجَداُه ِفي      46. َوَلمَّا َلْم َيِجَداُه، َرَجَعا ِإَلى ُأوُرَشِليَم َيْبَحَثاِن َعْنهُ         45. َقاِرِب َواْلَمَعاِرفِ اَأل
 الَِّذيَن َسِمُعوُه ُذِهُلوا ِمْن      َوَجِميُع47. اْلَهْيَكِل، َجاِلسًا َوْسَط اْلُمَعلِِّميَن َيْسَتِمُع ِإَلْيِهْم َوَيْطَرُح َعَلْيِهِم اَألْسِئَلةَ           

َياُبَنيَّ، ِلَماَذا َعِمْلَت ِبَنا َهَكَذا؟ َفَقْد ُكنَّا، َأُبوَك َوَأَنا،          «: َفَلمَّا َرَأَياُه ُدِهَشا، َوَقاَلْت َلُه ُأمُّهُ      48. َفْهِمِه َوَأْجِوَبِتهِ 
ْنُتَما َتْبَحَثاِن َعنِّي؟ َأَلْم َتْعَلَما َأنَّ َعَليَّ َأْن َأُكوَن ِفي َما                ِلَماَذا كُ «: َفَأَجاَبُهَما49» !َنْبَحُث َعْنَك ُمَتَضاِيَقْينِ   

. ُثمَّ َنَزَل َمَعُهَما َوَرَجَع ِإَلى النَّاِصَرِة، َوَكاَن َخاِضعًا َلُهَما            51. َفَلْم َيْفَهَما َما َقاَلُه َلُهَما      50» َيُخصُّ َأِبي؟ 
َأمَّا َيُسوُع، َفَكاَن َيَتَقدَُّم ِفي اْلِحْكَمِة َواْلَقاَمِة، َوِفي النِّْعَمِة       52. وَر ُكلََّها ِفي َقْلِبَها   َوَكاَنْت ُأمُُّه َتْحَفُظ َهِذِه اُألمُ    

 .ِعْنَد اِهللا َوالنَّاِس
 

 يوحنا المعمدان
3  

 اْلُبْنِطيُّ َحاِكمًا َعَلى ِمْنَطَقِة     َوِفي السََّنِة اْلَخاِمَسَة َعْشَرَة ِمْن ُمْلِك اْلَقْيَصِر ِطيَباِرُيوَس؛ ِحيَن َكاَن ِبيَالُطسُ          
اْلَيُهوِديَِّة، َوِهيُروُدُس َحاِكَم ُرْبٍع َعَلى اْلَجِليِل َوَأُخوُه ِفيِلبُُّس َحاِكَم ُرْبٍع َعَلى ِإيُطوِريََّة َوِإْقِليِم َتَراُخوِنيِتَس، 

اَسِة َحنَّاَن َوَقَياَفا ِلْلَكَهَنِة؛ َكاَنْت َكِلَمُة اِهللا َعَلى ُيوَحنَّا          ِفي َزَماِن ِرئَ  2َوِليَساِنُيوُس َحاِكَم ُرْبٍع َعَلى اَألِبِليَِّة؛       
َفاْنَطَلَق ِإَلى َجِميِع النََّواِحي اْلُمِحيَطِة ِبَنْهِر اُألْرُدنِّ ُيَناِدي ِبَمْعُموِديَِّة التَّْوَبِة            3. ْبِن َزَكِريَّا َوُهَو ِفي اْلَبرِّيَّةِ     

َأِعدُّوا َطِريَق   : َصْوُت ُمَناٍد ِفي اْلَبرِّيَّةِ      «: َكَما ُكِتَب ِفي ِكَتاِب َأْقَواِل النَِّبيِّ ِإَشْعَياءَ            4ا،   ِلَمْغِفَرِة اْلَخَطايَ  
ُة ُكلُّ َواٍد َسُيْرَدُم، َوُكلُّ َجَبٍل َوَتلٍّ َسُيْخَفُض، َوَتِصيُر اَألَماِكُن اْلُمْلَتِويَ               5. الرَّبِّ َواْجَعُلوا ُسُبَلُه ُمْسَتِقيَمةً     

 » !َفُيْبِصُر ُكلُّ َبَشٍر اْلَخَالَص اِإللِهي6َُّمْسَتِقيَمًة َواَألَماِكُن اْلَوْعَرُة ُطُرقًا ُمْسَتِوَيًة، 
ُرُبوا َياَأْوالَد اَألَفاِعي، َمْن َأْنَذَرُكْم ِلَتهْ      «: َفَقْد َكاَن َيُقوُل ِلْلُجُموِع الَِّذيَن َخَرُجوا ِإَلْيِه ِلَيَتَعمَُّدوا َعَلى َيِدهِ              7

َفِإنِّي ! َلَنا ِإْبَراِهيُم َأباً  : َفَأْثِمُروا َأْثَمارًا َتِليُق ِبالتَّْوَبِة، َوَال َتْبَتِدُئوا َتُقوُلوَن ِفي َأْنُفِسُكمْ         8ِمَن اْلَغَضِب اآلِتي؟    
َوَها ِإنَّ اْلَفْأَس َأْيضًا َقْد ُوِضَعْت َعَلى 9. يَمَأُقوُل َلُكْم ِإنَّ اَهللا َقاِدٌر َأْن ُيْطِلَع ِمْن َهِذِه اْلِحَجاَرِة َأْوَالدًا ِإلْبَراِه

َفَماَذا «: َوَسَأَلْتُه اْلُجُموعُ 10. »َفُكلُّ َشَجَرٍة َال ُتْثِمُر َثَمرًا َجيِّدًا ُتْقَطُع َوُتْطَرُح ِفي النَّارِ                : َأْصِل الشََّجرِ 
ِن، َفْلُيْعِط َمْن َال َثْوَب ِعْنَدُه؛ َوَمْن َكاَن ِعْنَدُه َطَعاٌم، َفْلَيْعَمْل َمْن َكاَن ِعْنَدُه َثْوَبا«: َفَأَجاَبُهْم11» َنْفَعُل ِإَذْن؟
َال «: َفَقاَل َلُهمْ 13» َياُمَعلُِّم، َماَذا َنْفَعُل؟  «: َوَجاَء َأْيضًا ُجَباُة َضَراِئَب ِلَيَتَعمَُّدوا، َفَسَأُلوهُ     12. »َكذِلَك َأْيضاً 

َال «: َفَأَجاَبُهْم» َوَنْحُن، َماَذا َنْفَعُل؟    «: َوَسَأَلُه َأْيضًا َبْعُض اْلُجُنودِ      14. » َلُكمْ  َتْجُبوا َأْكَثَر ِممَّا ُفِرضَ       
 » !َتْظِلُموا َأَحدًا َوَال َتْشَتُكوا َكِذبًا َعَلى َأَحٍد، َواْقَنُعوا ِبُمَرتََّباِتُكْم



16» َهْل ُهَو اْلَمِسيُح؟  «:  ُيَساِئُلوَن َأْنُفَسُهْم َعْن ُيوَحنَّا    ، َواْلَجِميعُ )اْلَمِسيَح(َوِإْذ َكاَن الشَّْعُب ُمْنَتِظِريَن     15
َأَنا ُأَعمُِّدُكْم ِباْلَماِء، َولِكْن َسَيْأِتي َمْن ُهَو َأْقَدُر ِمنِّي، َمْن َال َأْسَتِحقُّ َأْن َأُحلَّ                 «: َأَجاَب ُيوَحنَّا اْلَجِميَع َقاِئالً   

َفُهَو َيْحِمُل اْلِمْذَرى ِبَيِدِه ِلُيَنقَِّي َبْيَدَرُه َتَمامًا،             17. ْم ِبالرُّوِح اْلُقُدِس، َوِبالنَّارِ      ُهَو َسُيَعمُِّدكُ  : ِرَباَط ِحَذاِئهِ  
اَء َوَكاَن ُيَبشُِّر الشَّْعَب َوَيِعُظُهْم ِبَأْشيَ      18. »َفَيْجَمُع اْلَقْمَح ِإَلى َمْخَزِنِه، َوَأمَّا التِّْبُن َفُيْحِرُقُه ِبَناٍر َال ُتْطَفأُ               

َولِكنَّ ِهيُروُدَس َحاِكَم الرُّْبِع، ِإْذ َكاَن ُيوَحنَّا َقْد َوبََّخُه ِبَسَبِب ِهيُروِديَّا َزْوَجِة َأِخيِه                         19. ُأْخَرى َكِثيَرةٍ  
َبَس ُيوَحنَّا ِفي    َأنَُّه حَ : َأَضاَف ِإَلى ُشُروِرِه السَّاِبَقِة َهَذا الشَّرَّ       20َوِبَسَبِب َجِميِع َما اْرَتَكَبُه ِمَن الشُُّروِر،          

 .السِّْجِن
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َوَهَبَط َعَلْيِه الرُّوُح    22َوَلمَّا َتَعمََّد الشَّْعُب َجِميعًا، َتَعمََّد َيُسوُع، َوِإْذ َكاَن ُيَصلِّي، اْنَفَتَحِت السََّماُء،                     21

اْلَحِبيُب ِبَك    َأْنَت اْبِني  «: ٌت ِمَن السََّماِء َيُقولُ      اْلُقُدُس ُمتَِّخذًا َهْيَئًة ِجْسِميًَّة ِمْثَل َحَماَمٍة، َواْنَطَلَق َصوْ               
 » !ُسِرْرُت ُكلَّ ُسُروٍر
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، َكاَن ِفي الثََّالِثيَن ِمَن اْلُعْمِر َتْقِريبًا، وَكاَن َمْعُروفًا َأنَُّه اْبُن ُيوُسَف ْبِن َهاِلي، )ِخْدَمَتُه(َوَلمَّا َبَدَأ َيُسوُع 23
ْبِن َمتَّاِثَيا، ْبِن َعاُموَص ْبِن َناُحوَم، ْبِن َحْسِلي         25َثاَت ْبِن َالِوي، ْبِن َمْلِكي ْبِن َينَّا، ْبِن ُيوُسَف            ْبِن َمتْ 24

 ْبِن ُيوَحنَّا، ْبِن ِريَسا ْبِن َزُربَّاِبَل،      27ْبِن َمآَث ْبِن َمتَّاِثَيا، ْبِن ِشْمِعي ْبِن ُيوُسَف، ْبِن َيُهوَذا             26ْبِن َنجَّاَي،   
ْبِن ُيوِسي، ْبِن َأِليَعاَزَر     29ْبِن َمْلِكي ْبِن َأدِّي، ْبِن ُقَصَم ْبِن َأْلُموَداَم، ْبِن ِعيَر              28ْبِن َشَأْلِتِئيَل ْبِن ِنيِري،      

ْبِن َمَلَيا  31 ْبِن ِشْمُعوَن ْبِن َيُهوَذا، ْبِن ُيوُسَف ْبِن ُيوَناَن، ْبِن َأِلَياِقيمَ           30ْبِن ُيوِريَم، ْبِن َمْتَثاَت ْبِن َالِوي،         
ْبِن 33ْبِن َيسَّى، ْبِن ُعوِبيَد ْبِن ُبوَعَز، ْبِن َسْلُموَن ْبِن َنْحُشوَن، 32ْبِن َمْيَناَن، ْبِن َمتَّاَثا ْبِن َناَثاَن، ْبِن َداُوَد 

اَق، ْبِن ِإْبَراِهيَم ْبِن      ْبِن َيْعُقوَب ْبِن ِإْسحَ      34َعمِّيَناَداَب ْبِن َأَراَم ْبِن َحْصُروَن، ْبِن َفاِرَص ْبِن َيُهوَذا،                   
ْبِن ِقيَناَن ْبِن َأْرَفْكَشاَد، ْبِن      36ْبِن َسُروَج، ْبِن َرُعو ْبِن َفاَلَج، ْبِن َعاِبَر ْبِن َشاَلَح،               35َتاَرَح، ْبِن َناُحوَر     

ْبِن َأُنوَش ْبِن   38يَل ْبِن ِقيَناَن،     ْبِن َمُتوَشاَلَح، ْبِن َأْخُنوَخ ْبِن َياِرَد، ْبِن َمْهَلْلئِ          37َساِم ْبِن ُنوِح، ْبِن َالَمَك        
 .ِشيِث، ْبِن آَدَم اْبِن اِهللا
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4  
َأْرَبِعيَن َيْومًا، َوِإْبِليُس   2َفاْقَتاَدُه الرُّوُح ِفي اْلَبرِّيَِّة      . َأمَّا َيُسوُع، َفَعاَد ِمَن اُألْرُدنِّ ُمْمَتِلئًا ِمَن الرُّوِح اْلُقُدسِ          

ِإْن ُكْنَت اْبَن اِهللا، َفُقْل ِلَهَذا      «: َفَقاَل َلُه ِإْبِليسُ  3. َفَلمَّا َتمَّْت، َجاعَ  .  َوَلْم َيْأُكْل َشْيئًا َطَواَل ِتْلَك اَأليَّامِ       ُيَجرُِّبُه،
ْحَدُه َيْحَيا اِإلْنَساُن، َبْل    َلْيَس ِباْلُخْبِز وَ  : َقْد ُكِتبَ «: َفَردَّ َعَلْيِه َيُسوُع َقِائالً    4. »اْلَحَجِر َأْن َيَتَحوََّل ِإَلى ُخْبزٍ     

6ُثمَّ َأْصَعَدُه ِإْبِليُس ِإَلى َجَبٍل َعاٍل، َوَأَراُه َمَماِلَك اْلَعاَلِم ُكلََّها ِفي َلْحَظٍة ِمَن الزََّمِن،            5» !ِبُكلِّ َكِلَمٍة ِمَن اهللاِ   
ا ِفيَها ِمْن َعَظَمٍة، َفِإنََّها َقْد ُسلَِّمْت ِإَلىَّ َوَأَنا ُأْعِطيَها          ُأْعِطيَك السُّْلَطَة َعَلى َهِذِه اْلَمَماِلِك ُكلَِّها َومَ      «: َوَقاَل َلهُ 

ِللرَّبِّ ِإلِهَك  : َقْد ُكِتبَ «: َفَر دَّ َعَلْيِه َيُسوُع َقاِئالً      8» !َفِإْن َسَجْدَت َأَماِمي، َتِصيُر ُكلَُّها َلكَ        7. ِلَمْن َأَشاءُ 
: ُثمَّ اْقَتاَدُه ِإْبِليُس ِإَلى ُأوُرَشِليَم، َوَأْوَقَفُه َعَلى َحاَفِة َسْطِح اْلَهْيَكِل، َوَقاَل َلهُ                9» !َوِإيَّاُه َوْحَدُه َتْعُبدُ    َتْسُجُد،

ُيوِصي َمَالِئَكَتُه ِبَك ِلَكْي       : َفِإنَُّه َقْد ُكِتبَ    10ِإْن ُكْنَت اْبَن اِهللا، َفاْطَرْح َنْفَسَك ِمْن ُهَنا ِإَلى اَألْسَفِل                        «
َال : َقْد ِقيلَ «: َفَردَّ َعَلْيِه َيُسوُع َقاِئالً   12. »َعَلى َأْيِديِهْم َيْحِمُلوَنَك، ِلَئالَّ َتْصِدَم َقَدَمَك ِبَحَجرٍ       َف11َيْحَفُظوَك،  

 .َوَبْعَدَما َأْكَمَل ِإْبِليُس ُكلَّ َتْجِرَبٍة، اْنَصَرَف َعْن َيُسوَع ِإَلى َأْن َيِحيَن اْلَوْقُت13» !ُتَجرِِّب الرَّبَّ ِإلَهَك
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َوَكاَن ُيَعلُِّم  15. َوَعاَد َيُسوُع ِإَلى ِمْنَطَقِة اْلَجِليِل ِبُقْدَرِة الرُّوِح؛ َوَذاَع ِصيُتُه ِفي اْلُقَرى اْلُمَجاِوَرِة ُكلَِّها               14
 .ِفي َمَجاِمِع اْلَيُهوِد، َواْلَجِميُع ُيَمجُِّدوَنُه

َفُقدَِّم 17. َن َقْد َنَشَأ، َوَدَخَل اْلَمْجَمَع، َكَعاَدِتِه، َيْوَم السَّْبِت، َوَوَقَف ِلَيْقَرأَ             َوَجاَء ِإَلى النَّاِصَرِة َحْيُث َكا      16
ُروُح الرَّبِّ َعَليَّ، َألنَُّه َمَسَحِني       «18: ِإَلْيِه ِكَتاُب النَِّبيِّ ِإَشْعَياَء، َفَلمَّا َفَتَحُه َوَجَد اْلَمَكاَن الَِّذي ُكِتَب ِفيهِ                

 اْلُفَقَراَء؛ َأْرَسَلِني ُألَناِدَي ِلْلَمْأُسوِريَن ِباِإلْطالِق َوِلْلُعْمَياِن ِباْلَبَصِر، ُألْطِلَق اْلَمْسُحوِقيَن َأْحَرارًا،                 ُألَبشَِّر
اَنْت ُعُيوُن  َوَك. ُثمَّ َطَوى اْلِكَتاَب َوَسلََّمُه ِإَلى اْلَخاِدِم، َوَجَلسَ           20. »َوُأَبشَِّر ِبَسَنِة اْلَقُبوِل ِعْنَد الرَّبِّ       19

اْلَيْوَم َتمَّ َما َقْد َسِمْعُتْم ِمْن            «: َفَأَخَذ ُيَخاِطُبُهْم َقاِئالً    21. َجِميِع اْلَحاِضِريَن ِفي اْلَمْجَمِع َشاِخَصًة ِإَلْيهِ           
َأَلْيَس «: َفِمِه، َوَتَساَءُلوا َوَشِهَد َلُه َجِميُع اْلَحاِضِريَن، ُمَتَعجِِّبيَن ِمْن َكَالِم النِّْعَمِة اْلَخاِرِج ِمْن            22» ...آَياٍت

َفاْصَنْع ! َأيَُّها الطَِّبيُب اْشِف َنْفَسكَ   : َال َشكَّ َأنَُّكْم َتُقوُلوَن ِلي َهَذا اْلَمَثلَ       «: َفَقاَل َلُهمْ 23» َهَذا اْبَن ُيوُسَف؟  
َما ِمْن َنِبيٍّ ُيْقَبُل    : اْلَحقَّ َأُقوُل َلُكمْ  «: اَفُثمَّ َأضَ 24» ...ُهَنا ِفي َبْلَدِتَك َما َسِمْعَنا َأنَُّه َجَرى ِفي َكْفَرَناُحومَ          

َكاَن ِفي ِإْسَراِئيَل َأَراِمُل َكِثيَراٌت ِفي َزَماِن ِإيِليَّا، ِحيَن ُأْغِلَقِت السََّماُء             : َوِباْلَحِقيَقِة َأُقوُل َلُكمْ  25. ِفي َبْلَدِتهِ 
َوَلِكنَّ ِإيِليَّا َلْم ُيْرَسْل ِإَلى َأيَِّة      26َجاَعٌة َعِظيَمٌة ِفي اَألْرِض ُكلَِّها؛      َثَالَث ِسِنيَن َوِستََّة َأْشُهٍر، َحتَّى َحَدَثْت مَ      

َوَكاَن ِفي ِإْسَراِئيَل، ِفي َزَماِن النَِّبيِّ َأِليَشَع،            27. َواِحَدٍة ِمْنُهنَّ َبْل ِإَلى اْمَرَأٍة َأْرَمَلٍة ِفي َصْرَفِة َصْيَدا               
َفاْمَتَلَأ َجِميُع َمْن   28» !َرِص؛ َولِكْن َلْم ُيَطهَّْر َأيُّ َواِحٍد ِمْنُهْم، َبْل ُنْعَماُن السُّوِريُّ            َكِثيُروَن ُمَصاُبوَن ِباْلبَ  

َوَقاُموا َيْدَفُعوَنُه ِإَلى َخاِرِج اْلَمِديَنِة َوَساُقوُه ِإَلى َحاَفِة             29ِفي اْلَمْجَمِع َغَضبًا َلمَّا َسِمُعوا َهِذِه اُألُموَر،              
 .ِإالَّ َأنَُّه اْجَتاَز ِمْن َوْسِطِهْم، َواْنَصَرَف30. الَِّذي ُبِنَيْت عَلْيِه َمِديَنُتُهْم ِلَيْطَرُحوُه ِإَلى اَألْسَفِلاْلَجَبِل 
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َفُذِهُلوا ِمْن  32. اَم السَّْبتِ َوَنَزَل ِإَلى َكْفَرَناُحوَم، َوِهَي َمِديَنٌة ِبِمْنَطَقِة اْلَجِليِل، َوَأَخَذ ُيَعلُِّم الشَّْعَب َأيَّ                  31
َفَصَرَخ . َوَكاَن ِفي اْلَمْجَمِع َرُجٌل َيْسُكُنُه ُروُح َشْيَطاٍن َنِجسٍ           33. َتْعِليِمِه، َألنَّ َكِلَمَتُه َكاَنْت َذاَت ُسْلَطةٍ        

َأْنَت ُقدُّوُس  : ا؟ َأَنا َأْعِرُف َمْن َأْنتَ    َما َشْأُنَك ِبَنا َياَيُسوُع النَّاِصِريُّ؟ َأِجْئَت ِلُتْهِلَكنَ       ! آِه«34: ِبَصْوٍت َعالٍ 
َوِإْذ َطَرَحُه الشَّْيَطاُن ِفي اْلَوَسِط، َخَرَج ِمْنُه َوَلْم        . »اْخَرْس، َواْخُرْج ِمْنهُ  «: َفَزَجَرُه َيُسوُع َقاِئالً  35. »اِهللا

َأيُّ َكِلَمٍة ِهَي َهِذِه؟     «: َتَساَءُلوَن ِفي َما َبْيَنُهمْ    َفاْسَتْوَلِت الدَّْهَشُة َعَلى اْلَجِميِع، َوَأَخُذوا يَ        36. ُيِصْبُه ِبَأًذى 
َوَذاَع ِصيُتُه ِفي ُكلِّ َمَكاٍن ِمَن اْلِمْنَطَقِة                37» !َفِإنَُّه ِبُسْلَطاٍن َوُقْدَرٍة َيْأُمُر اَألْرَواَح النَِّجَسَة َفَتْخُرجُ                

 .اْلُمَجاِوَرِة
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. َوَكاَنْت َحَماُة ِسْمَعاَن ُتَعاِني ُحمَّى َشِديَدًة، َفَطَلُبوا ِإَلْيِه ِإَعاَنَتَها        . ، َوَدَخَل َبْيَت ِسْمَعانَ   ُثمَّ َغاَدَر اْلَمْجَمعَ  38
َوَلمَّا 40. َفَوَقَفْت ِفي اْلَحاِل َوَأَخَذْت َتْخِدُمُهمْ       . َفَوَقَف ِبَجاِنِب ِفَراِشَها، َوَزَجَر اْلُحمَّى، َفَذَهَبْت َعْنَها           39
ِت الشَّْمُس، َأَخَذ َجِميُع الَِّذيَن َكاَن ِعْنَدُهْم َمْرَضى ُمَصاُبوَن ِبِعَلٍل ُمْخَتِلَفٍة ُيْحِضُروَنُهْم ِإَلْيِه، َفَوَضَع                  َغَرَب

َأْنَت «: ًةَوَخَرَجْت َأْيضًا َشَياِطيُن ِمْن َكِثيِريَن، َوِهَي َتْصُرُخ َقاِئلَ       41. َيَدْيِه َعَلى ُكلِّ َواِحٍد ِمْنُهْم، َوَشَفاُهمْ      
 .َفَكاَن َيْزُجُرُهْم َوَال َيَدُعُهْم َيَتَكلَُّموَن، ِإْذ َعَرُفوا َأنَُّه اْلَمِسيُح» !اْبُن اِهللا

 َفَبَحَثِت اْلُجُموُع َعْنُه َحتَّى َوَجُدوُه، َوَتَمسَُّكوا ِبِه ِلَئالَّ       . َوَلمَّا َطَلَع النََّهاُر، َخَرَج َوَذَهَب ِإَلى َمَكاٍن ُمْقِفرٍ       42
َالُبدَّ ِلي ِمْن َأْن ُأَبشَِّر اْلُمُدَن اُألْخَرى َأْيضًا ِبَمَلُكوِت اِهللا، َألنِّي ِلَهَذا َقْد              «: َولِكنَُّه َقاَل َلُهمْ  43. َيْرَحَل َعْنُهمْ 
 .َوَمَضى ُيَبشُِّر ِفي َمَجاِمِع اْلَيُهوِديَِّة44. »ُأْرِسْلُت
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2. َما َكاَن اْلَجْمُع ُمْحَتِشِديَن َحْوَلُه ِلَيْسَمُعوا َكِلَمَة اِهللا، َكاَن ُهَو َواِقفًا َعَلى َشاِطيِء ُبَحْيَرِة َجنِّيَساَرتَ                َوَبْيَن

َفَرِكَب 3. َباَكَفَرَأى َقاِرَبْيِن َراِسَيْيِن َعَلى َجاِنِب اْلُبَحْيَرِة َوَقْد َغاَدَرُهَما الصَّيَّاُدوَن، َوَكاُنوا َيْغِسُلوَن الشِّ                



4. َأَحَد اْلَقاِرَبْيِن، َوَكاَن ِلِسْمَعاَن، َوَطَلَب ِإَلْيِه َأْن َيْبَتِعَد َقِليًال َعِن اْلَبرِّ، ُثمَّ َجَلَس ُيَعلُِّم اْلُجُموَع ِمَن اْلَقاِربِ                
: َفَأَجاَبُه ِسْمَعانُ 5. »اْطَرُحوا ِشَباَكُكْم ِللصَّْيدِ  اْبَتِعْد ِإَلى َحْيُث اْلُعْمِق، وَ    «: َوَلمَّا َأْنَهى َكَالَمُه، َقاَل ِلِسْمَعانَ     

َوَلمَّا َفَعُلوا َذِلَك،   6» !َولِكْن َألْجِل َكِلَمِتَك َسَأْطَرُح الشَِّباَك      . َياَسيُِّد َقْد َجاَهْدَنا َطَواَل اللَّْيِل َوَلْم َنِصْد َشْيئاً       «
َفَأَشاُروا ِإَلى ُشَرَكاِئِهِم الَِّذيَن ِفي اْلَقاِرِب اآلَخِر َأْن            7. ْت ِشَباُكُهمْ َصاُدوا َسَمكًا َكِثيرًا ِجّدًا، َحتَّى َتَخرَّقَ        

َولِكْن َلمَّا َرَأى ِسْمَعاُن ُبْطُرُس       8. َفَأَتْوا، َوَمَلُأوا اْلَقاِرَبْيِن ِكَلْيِهَما َحتَّى َكاَدا َيْغِرَقانِ          . َيْأُتوا َوُيَساِعُدوُهمْ 
َفَقِد اْسَتْوَلِت  9. »ُاْخُرْج ِمْن َقاِرِبي َياَربُّ، َألنِّي ِإْنَساٌن َخاِطيءٌ          «: َبَتْي َيُسوَع َوَقالَ   ذِلَك، َجَثا ِعْنَد ُركْ     

َوَكذِلَك َعَلى َيْعُقوَب َوُيوَحنَّا    10الدَّْهَشُة َعَلْيِه َوَعَلى َجِميِع الَِّذيَن َكاُنوا َمَعُه، ِلَكْثَرِة الصَّْيِد الَِّذي َصاُدوُه،             
ُمْنُذ اآلَن َتُكوُن َصاِئدًا       ! َال َتَخفْ  «: َوَقاَل َيُسوُع ِلِسْمَعانَ    .  َزَبِدي اللََّذْيِن َكاَنا َشِريَكْيِن ِلِسْمَعانَ           اْبَنْي
 .َوَبْعَدَما َرَجُعوا ِباْلَقاِرَبْيِن ِإَلى اْلَبرِّ، َتَرُكوا ُكلَّ َشْيٍء َوَتِبُعوا َيُسوَع11. »ِللنَّاِس

 
 يسوع يشفي األبرص

ِإْذ َكاَن َيُسوُع ِفي ِإْحَدى اْلُمُدِن، ِإَذا ِإْنَساٌن ُيَغطِّي اْلَبَرُص ِجْسَمُه، َما ِإْن َرَأى َيُسوَع َحتى َخرَّ َعَلى                    َو12
: َلَمَسُه َقاِئالً َفَمدَّ َيُسوُع َيَدُه وَ    13» !َياَسيُِّد، ِإْن ِشْئَت َفَأْنَت َقاِدٌر َأْن ُتَطهَِّرِني        «: َوْجِهِه َوَتَوسََّل ِإَلْيِه َقاِئالً    

َال ُتْخِبْر َأَحدًا، َبِل اْذَهْب َواْعِرضْ       «: َفَأْوَصاُه14. َوِفي اْلَحاِل َزاَل َعْنُه اْلَبَرصُ     » !ِإنِّي ُأِريُد، َفاْطُهرْ  «
َعَلى َأنَّ َخَبَر   15. »َلُهْمَنْفَسَك َعَلى اْلَكاِهِن، َوَقدِّْم ِلَقاَء َتْطِهيِرَك َما َأَمَر ِبِه ُموَسى، َفَيُكوَن ذِلَك َشَهاَدًة                    

َأمَّا 16. َيُسوَع َزاَد اْنِتَشارًا، َحتَّى َتَواَفَدْت ِإَلْيِه ُجُموٌع َكِثيَرٌة ِلَيْسَتِمُعوا ِإَلْيِه َوَيَناُلوا الشَِّفاَء ِمْن َأْمَراِضِهمْ                
 .ُهَو، َفَكاَن َيْنَسِحُب ِإَلى اَألَماِكِن اْلُمْقِفَرِة َحْيُث ُيَصلِّي
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َوِفي َذاِت َيْوٍم، َكاَن ُيَعلُِّم، َوَكاَن َبْيَن اْلَجاِلِسيَن َبْعُض اْلَفرِّيِسيِّيَن َوُمَعلِِّمي الشَِّريَعِة، َوَقْد َأَتْوا ِمْن ُكلِّ                   17

َوِإَذا َبْعُضُهْم َيْحِمُلوَن َعَلى 18. ِفَيُهْمَوَظَهَرْت ُقْدَرُة الرَّبِّ ِلَتْش. َقْرَيٍة ِفي اْلَجِليِل َواْلَيُهوِديَِّة، َوِمْن ُأوُرَشِليمَ   
َوَلمَّا َلْم َيِجُدوا َطِريقًا ِإلْدَخاِلِه ِبَسَبِب         19. ِفَراٍش ِإْنَسانًا َمْشُلوًال، َحاَوُلوا َأْن َيْدُخُلوا ِبِه َوَيَضُعوُه َأَماَمهُ             

َفَلمَّا َرَأى  20. اللَِّبِن َعَلى ِفَراِشِه ِإَلى الَوَسِط ُقدَّاَم َيُسوعَ        الزَِّحاِم، َصِعُدوا ِبِه ِإَلى السَّْطِح َوَدلَّْوُه ِمْن َبْيِن            
: َفَأَخَذ اْلَكَتَبُة َواْلَفرِّيِسيُّوَن ُيَفكُِّروَن َقاِئِلينَ       21» !َأيَُّها اِإلْنَساُن، َقْد ُغِفَرْت َلَك َخَطاَياكَ         «: ِإيَماَنُهْم، َقالَ 

َولِكنَّ َيُسوَع َأْدَرَك   22» ِم التَّْجِديِف؟ َمْن َيْقِدُر َأْن َيْغِفَر اْلَخَطاَيا ِإالَّ اَهللا َوْحَدُه؟          َمْن َهَذا الَِّذي َيْنِطُق ِبَكالَ    «
 َقْد ُغِفَرْت َلَك: َأْن َأُقوَل: َأيُّ اَألْمَرْيِن َأْسَهُل23ِفيَم ُتَفكُِّروَن ِفي ُقُلوِبُكْم؟ «: َما ُيَفكُِّروَن ِفيِه، َفَأَجاَبُهْم َقاِئًال

ِ الْبِن اِإلْنَساِن َعَلى اَألْرِض           ) ُقْلُت ذِلكَ (َولِكنِّي  24ُقْم َواْمِش؟    : َأْم َأْن َأُقولَ   ! َخَطاَياَك ِلَكْي َتْعَلُموا َأنَّ
َوِفي 25 .»ُقِم اْحِمْل ِفَراَشَك، َواْذَهْب ِإَلى َبْيِتكَ        : َلَك َأُقولُ «: َوَقاَل ِلْلَمْشُلولِ » ...ُسْلَطَة ُغْفَراِن اْلَخَطاَيا   

َفَأَخَذِت اْلَحْيَرُة اْلَجِميَع،   26. اْلَحاِل َقاَم َأَماَمُهْم َوَذَهَب ِإَلى َبْيِتِه ُمَمجِّدًا اَهللا ، َوَقْد َحَمَل َما َكاَن َراِقدًا َعَلْيهِ                
 » !َرَأْيَنا اْلَيْوَم َعَجاِئَب«: َوَمجَُّدوا اَهللا؛ َوَقْد َتَملََّكُهُم اْلَخْوُف، َوَقاُلوا
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» !اْتَبْعِني«: َوَخَرَج َبْعَد ذِلَك َفَرَأى َجاِبي َضَراِئَب، اْسُمُه َالِوي، َجاِلسًا ِفي َمْكَتِب اْلِجَباَيِة، َفَقاَل َلهُ                 27
تَِّكئًا َمَعُهْم َجْمٌع َكِبيٌر    َوَأَقاَم َلُه َوِليَمًة َعِظيَمًة ِفي َبْيِتِه، َوَكاَن مُ        29. َفَقاَم َالِوي َوَتِبَعُه َتاِركًا ُكلَّ َشْيءٍ      28

ِلَماَذا َتْأُكُلوَن َوَتْشَرُبوَن   «: َفَتَذمََّر َكَتَبُة اْلَيُهوِد َواْلَفرِّيِسيُّوَن َعَلى َتَالِميِذِه، َقاِئِلينَ       30. ِمَن اْلُجَباِة َوَغْيِرِهمْ  
َلْيَس اَألِصحَّاُء ُهُم اْلُمْحَتاِجيَن ِإَلى الطَِّبيِب،    «: ِئًالَفَردَّ َعَلْيِهْم َيُسوُع َقا   31» َمَع ُجَباِة َضَراِئَب َوَخاِطِئيَن؟   

 » !َما ِجْئُت َألْدُعَو ِإَلى التَّْوَبِة َأْبَرارًا َبْل َخاِطِئيَن32! َبِل اْلَمْرَضى
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ِلَباِت، َوَكذِلَك َيْفَعُل َأْيضًا َتَالِميُذ           ِإنَّ َتَالِميَذ ُيوَحنَّا َيُصوُموَن َكِثيرًا َوَيْرَفُعوَن الطَّ                «: َوَقاُلوا َلهُ  33
َهْل َتْقِدُروَن َأْن َتْجَعُلوا َأْهَل اْلُعْرِس         «: َفَقاَل َلُهمْ 34» !اْلَفرِّيِسيِّيَن؛ َوَأمَّا َتَالِميُذَك َفَيْأُكُلوَن َوَيْشَر ُبونَ        

َتْأِتي َيُكوُن اْلَعِريُس ِفيَها َقْد ُرِفَع ِمْن َبْيِنِهْم، َفِحيَنِئٍذ، ِفي   َولِكنَّ َأيَّامًا سَ  35َيُصوُموَن َماَداَم اْلَعِريُس َبْيَنُهْم؟     
َال َأَحَد َيْنَتِزُع ِقْطَعًة ِمْن َثْوٍب َجِديٍد ِلَيْرَقَع ِبَها             «: َوَضَرَب َلُهْم َأْيضًا َمَثالً     36. »ِتْلَك اَأليَّاِم، َيُصوُمونَ   

َوَال َأَحَد َيَضُع    37. زُِّق اْلَجِديَد، َوالرُّْقَعُة اْلَمْأُخوَذُة ِمَن اْلَجِديِد َال ُتَواِفُق اْلَعِتيقَ            َثْوبًا َعِتيقًا، َوِإالَّ َفِإنَُّه ُيمَ      
38. َخْمرًا َجِديَدًة ِفي ِقَرٍب َعِتيَقٍة، َوِإالَّ، َفِإنَّ اْلَخْمَر اْلَجِديَدَة ُتَفجُِّر اْلِقَرَب، َفُتَراُق اْلَخْمُر َوَتْتَلُف اْلِقَربُ                  

َوَما ِمْن َأَحٍد ِإَذا َشِرَب اْلَخْمَر اْلَعِتيَقَة، َيْرَغُب        39. َوِإنََّما َيِجُب َأْن ُتوَضَع اْلَخْمُر اْلَجِديَدُة ِفي ِقَرٍب َجِديَدةٍ         
 » !اْلَعِتيَقُة َأْطَيُب: ِفي اْلَجِديَدِة، َألنَُّه َيُقوُل
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2. ْيَن اْلُحُقوِل، َفَأَخَذ َتَالِميُذُه َيْقِطُفوَن َسَناِبَل اْلَقْمِح َوَيْفُرُكوَنَها ِبَأْيِديِهْم ُثمَّ َيْأُكُلونَ َوَذاَت َسْبٍت َمرَّ َيُسوُع بَ    

: َيُسوُع َقاِئًالَفَردَّ َعَلْيِهْم 3» ِلَماَذا َتْفَعُلوَن َما َال َيِحلُّ ِفْعُلُه ِفي السَّْبِت؟«: َولِكنَّ َبْعَض اْلَفرِّيِسيِّيَن َقاُلوا َلُهمْ    
َكْيَف َدَخَل َبْيَت اِهللا َوَأَخَذ ُخْبَز التَّْقِدَمِة َوَأَكَل ِمْنُه،            4َأَما َقَرْأُتْم َما َفَعَلُه َداُوُد ِحيَنَما َجاَع َمَع ُمَراِفِقيِه؟              «

ِإنَّ اْبَن  «: ُثمَّ َقاَل َلُهمْ   5» َهَنِة َوْحَدُهْم؟ َوَأْعَطى ُمَراِفِقيِه، َمَع َأنَّ اَألْكَل ِمْن َهَذا اْلُخْبِز َال َيِحلُّ ِإالَّ ِلْلكَ                     
 » !اِإلْنَساِن ُهَو َربُّ السَّْبِت

 
 شفاء ذي اليد اليابسة

َفَأَخَذ اْلَكَتَبُة   7. َوَكاَن ُهَناِلَك َرُجٌل َيُدُه اْلُيْمَنى َياِبَسةٌ             . َوِفي َسْبٍت آَخَر، َدَخَل اْلَمْجَمَع َوَأَخَذ ُيَعلِّمُ                6
ِإالَّ َأنَُّه َعِلَم ِنيَّاِتِهْم،      8. َهْل َيْشِفي ِفي السَّْبِت، ِلَكْي َيِجُدوا َما َيتَِّهُموَنُه ِبهِ             : يِسيُّوَن ُيَراِقُبوَن َيُسوعَ   َواْلَفرِّ

َأْسَأُلُكْم «:  َيُسوعُ َفَقاَل َلُهمْ 9. َفَقاَم، َوَوَقَف ُهَناكَ  » !ُقْم، َوِقْف ِفي اْلَوَسطِ    «: َوَقاَل ِللرَُّجِل الَِّذي َيُدُه َياِبَسةٌ     
َوَبْعَدَما َأَداَر َنَظَرُه   10» َأَيِحلُّ ِفي السَّْبِت ِفْعُل اْلَخْيِر َأْم ِفْعُل الشَّرِّ؟ َتْخِليُص النَّْفِس َأْو ِإْهالُكَها؟               : ُسَؤاًال

َولِكنَّ اْلَحَماَقَة اْسَتْوَلْت َعَلْيِهْم َحتَّى      11. َفَمدَّ َيَدُه، َفَعاَدْت َيُدُه َصِحيَحةً     » !ُمدَّ َيَدكَ «: ِفيِهْم َجِميعًا، َقاَل َلهُ    
 .َأَخُذوا َيَتَشاَوُروَن ِفي َما َبْيَنُهْم َماَذا َيْفَعُلوَن ِبَيُسوَع

 
 الُرسل اِإلثنا عشر

َوَلمَّا َطَلَع النََّهاُر،    13. ِهَوِفي ِتْلَك اَأليَّاِم، َخَرَج ِإَلى اْلَجَبِل ِلُيَصلَِّي، َوَقَضى اللَّْيَل ُكلَُّه ِفي الصََّالِة ِلل                  12
ِسْمَعاُن، َوَقْد َسمَّاُه َأْيضًا       : َوُهْم14. اْسَتْدَعى َتَالِميَذُه، َواْخَتاَر ِمْنُهْم اْثَنْي َعَشَر َسمَّاُهْم َأْيضًا ُرُسالً                  

َمتَّى، َوُتوَما؛ َيْعُقوُب ْبُن َحْلَفى،      15 ُبْطُرَس، َوَأْنَدَراُوُس َأُخوُه؛ َيْعُقوُب، َوُيوَحنَّا؛ ِفيِلبُُّس، َوَبْرُثَلَماُوُس؛        
 .َيُهوَذا َأُخو َيْعُقوَب، َوَيُهوَذا اِإلْسَخْرُيوِطيُّ الَِّذي َخاَنُه ِفي َما َبْعُد16َوِسْمَعاُن اْلَمْعُروُف ِباْلَغُيوِر؛ 

يِذِه، َوُجْمُهوٌر َكِبيٌر ِمَن الشَّْعِب، ِمْن         ُثمَّ َنَزَل َمَعُهْم، َوَوَقَف ِفي َمَكاٍن َسْهٍل، ُهَو َوَجَماَعٌة ِمْن َتَالمِ                 17
. َجاُءوا ِلَيْسَمُعوُه َوَيَناُلوا الشَِّفاَء ِمْن َأْمَراِضِهمْ          18َجِميِع اْلَيُهوِديَِّة َوُأوُرَشِليَم َوَساِحِل ُصوَر َوَصْيَدا،             

َوَكاَن اْلَجْمُع ُكلُُّه َيْسَعْوَن ِإَلى َلْمِسِه، َألنَّ ُقْدَرًة          19. َنَوالَِّذيَن َكاَنْت ُتَعذُِّبُهُم اَألْرَواُح النَِّجَسُة َكاُنوا ُيْشَفوْ        
 .َكاَنْت َتْخُرُج ِمْنُه َوَتْشِفيِهْم َجِميعًا

 
 السعادة الحقيقية

ُطوَبى َلُكْم َأيَُّها 21! َت اِهللاُطوَبى َلُكْم َأيَُّها اْلَمَساِكيُن، َفِإنَّ َلُكْم َمَلُكو«: ُثمَّ َرَفَع َعْيَنْيِه ِإَلى َتَالِميِذِه َوَقاَل20
ُطوَبى 22. ُطوَبى َلُكْم َأيَُّها اْلَباُكوَن اآلَن، َفِإنَُّكْم َسْوَف َتْضَحُكونَ       . اْلَجاِئُعوَن اآلَن، َفِإنَُّكْم َسْوَف ُتْشَبُعونَ    

23. َكَأنَُّه ِشرِّيٌر، ِمْن َأْجِل اْبِن اِإلْنَسانِ         َلُكْم َمَتى َأْبَغَضُكُم النَّاُس، َوَعَزُلوُكْم، َوَأَهاُنوا اْسَمُكْم َوَنَبُذوُه               
24. َألنَُّه َهَكَذا َعاَمَل آَباُؤُهُم اَألْنِبَياَء: اْفَرُحوا ِفي ذِلَك اْلَيْوِم َوَتَهلَُّلوا، َفَها ِإنَّ ُمَكاَفَأَتُكْم ِفي السََّماِء َعِظيَمٌة



اْلَوْيُل َلُكْم َأيَُّها اْلُمْشَبُعوَن اآلَن، َفِإنَُّكْم َسْوَف        25! ِإنَُّكْم َقْد ِنْلُتْم َعَزاَءُكمْ   َولِكِن اْلَوْيُل َلُكْم َأْنُتُم اَألْغِنَياُء، فَ      «
اْلَوْيُل َلُكْم ِإَذا اْمَتَدَحُكْم     26. اْلَوْيُل َلُكْم َأيَُّها الضَّاِحُكوَن اآلَن، َفِإنَُّكْم َسْوَف َتُنوُحوَن َوَتْبُكونَ             . َتُجوُعوَن

 .النَّاِس، َفِإنَُّه َهَكَذا َعاَمَل آَباُؤُهُم اَألْنِبَياَء الدَّجَّاِليَنَجِميُع 
 

 أحبوا َأعداءكم
َباِرُكوا 28َأِحبُّوا َأْعَداَءُكْم؛ َأْحِسُنوا ُمَعاَمَلَة الَِّذيَن ُيْبِغُضوَنُكْم؛             : َوَأمَّا َلُكْم َأيَُّها السَّاِمُعوَن، َفَأُقولُ        «27

. َوَمْن َضَرَبَك َعَلى َخدَِّك، َفاْعِرضْ َلُه اْلَخدَّ اآلَخَر َأْيضاً         29. َألْجِل الَِّذيَن ُيِسيُئوَن ِإَلْيُكمْ   َالِعِنيُكْم؛ َصلُّوا   
َأيُّ َمْن َطَلَب ِمْنَك َشْيئًا َفَأْعِطِه؛ َوَمِن اْغَتَصَب َماَلَك، 30. َوَمِن اْنَتَزَع ِرَداَءَك، َفَال َتْمَنْع َعْنُه َثْوَبَك َأْيضًا

َفِإْن َأْحَبْبُتُم الَِّذيَن ُيِحبُّوَنُكْم،    32. َوِبِمْثِل َما ُتِريُدوَن َأْن ُيَعاِمَلُكُم النَّاُس َعاِمُلوُهْم َأْنُتْم َأْيضاً         31. َفَال ُتَطاِلْبهُ 
ْم ُمَعاَمَلَة الَِّذيَن ُيْحِسُنوَن        َوِإْن َأْحَسْنتُ  33! َفَأيُّ َفْضٍل َلُكْم؟ َفَحتَّى اْلَخاِطُئوَن ُيِحبُّوَن الَِّذيَن ُيِحبُّوَنُهمْ                  

َوِإْن َأْقَرْضُتُم الَِّذيَن َتْأُمُلوَن َأْن َتْسَتْوُفوا        34! ُمَعاَمَلَتُكْم، َفَأيُّ َفْضٍل َلُكْم؟ َفَحتَّى اْلَخاِطُئوَن َيْفَعُلوَن َهَكَذا           
35. اِطِئيَن ِلَكْي َيْسَتْوُفوا ِمْنُهْم َما ُيَساِوي َقْرَضُهمْ      ِمْنُهْم، َفَأيُّ َفْضٍل َلُكْم؟ َفَحتَّى اْلَخاِطُئوَن ُيْقِرُضوَن اْلخَ       

َولِكْن، َأِحبُّوا َأْعَداَءُكْم، َوَأْحِسُنوا اْلُمَعاَمَلَة، َوَأْقِرُضوا ُدوَن َأْن َتْأُمُلوا اْسِتيَفاَء اْلَقْرِض، َفَتُكوَن ُمَكاَفَأُتُكْم                 
َفُكوُنوا َأْنُتْم ُرَحَماَء، َكَما َأنَّ 36.  َألنَُّه ُيْنِعُم َعَلى َناِكِري اْلَجِميِل َواَألْشَرارِ      َعِظيَمًة، َوَتُكوُنوا َأْبَناَء اْلَعِليِّ،   

 .َأَباُكْم َرِحيٌم
 

 ال تدينوا اآلخرين
: َأْعُطوا، ُتْعَطْوا38. ُكْماْغِفُروا، ُيْغَفْر َل. َال َتْحُكُموا َعَلى َأَحٍد، َفَال ُيْحَكَم َعَلْيُكْم. َوَال َتِديُنوا، َفَال ُتَداُنوا37

. »َفِإنَُّكْم ُتْعَطْوَن ِفي َأْحَضاِنُكْم َكْيًال َجيِّدًا ُمَلبَّدًا َمْهُزوزًا َفاِئضًا، َألنَُّه ِباْلَكْيِل الَِّذي ِبِه َتِكيُلوَن، ُيَكاُل َلُكمْ                     
40ْن َيُقوَد َأْعَمى؟ َأَال َيْسُقَطاِن َمعًا ِفي ُحْفَرٍة؟           َهْل َيْقِدُر اَألْعَمى أَ   «: َوَأَخَذ َيْضِرُب َلُهُم اْلَمَثَل، َفَقالَ     39

َوِلَماَذا ُتَالِحُظ اْلَقشََّة ِفي َعْيِن       41! َلْيَس التِّْلِميُذ َأْرَفَع ِمْن ُمَعلِِّمِه، َبْل ُكلُّ َمْن َيَتَكمَُّل َيِصيُر ِمْثَل ُمَعلِِّمهِ                  
َياَأِخي، َدْعِني  : َأْو َكْيَف َتْقِدُر َأْن َتُقوَل َألِخيكَ      42َبِة اْلَكِبيَرِة ِفي َعْيِنَك؟      َأِخيَك، َولِكنََّك َال َتَتَنبَُّه ِإَلى اْلَخشَ      

َياُمَراِئي، َأْخِرْج َأوًَّال اْلَخَشَبَة    . وَأْنَت َال ُتالِحُظ اْلَخَشَبَة الَِّتي في َعْيِنَك َأْنتَ       ! ُأْخِرِج اْلَقشََّة الَِّتي ِفي َعْيِنكَ    
 .، َوِعْنَدِئٍذ ُتْبِصُر َجيِّدًا ِلُتْخِرَج اْلَقشََّة الَِّتي ِفي َعْيِن َأِخيَكِمْن َعْيِنَك

 
 كل شجرة ُتعرف من ثمرها

َألنَّ ُكلَّ َشَجَرٍة    44: َفِإنَُّه َما ِمْن َشَجَرٍة َجيَِّدٍة ُتْنِتُج َثَمرًا َرِديئًا، َوَال َشَجَرٍة َرِديَئٍة ُتْنِتُج َثَمرًا َجيِّداً                         43
ِإنَّ اِإلْنَساَن الصَّاِلَح، ِمْن    45. َفَال ُيْجَنى ِمَن الشَّْوِك ِتيٌن، َوَال ُيْقَطُف ِمَن اْلُعلَّْيِق ِعَنبٌ          . ُف ِمْن َثَمِرَها  ُتْعَر

َألنَُّه ِمْن  : َو ِشرِّيرٌ َأمَّا الشِّرِّيُر، َفِمْن َكْنِزِه الشِّرِّيِر ُيْطِلُع َما هُ        . َكْنِزِه الصَّاِلِح ِفي َقْلِبِه ُيْطِلُع َما ُهَو َصاِلحٌ        
 .َفْيِض اْلَقْلِب َيَتَكلَُّم َفُمُه

 
 البيت المؤسس على الصخر

ُكلُّ َمْن َيْأِتي ِإَليَّ، َفَيْسَمُع َكَالِمي َوَيْعَمُل        47َوَال َتْعَمُلوَن ِبَما َأُقوُلُه؟     ! َياَربُّ، َياَربُّ : َوِلَماَذا َتْدُعوَنِني 46
ُثمَّ َهَطَل . ِإنَُّه ُيْشِبُه ِإْنَسانًا َيْبِني َبْيتًا، َفَحَفَر َوَعمََّق َوَوَضَع اَألَساَس َعَلى الصَّْخرِ       48. ِبُهِبِه، ُأِريُكْم َمْن ُيشْ   

مَّا َوَأ49. َمَطٌر َغِزيٌر َوَصَدَم السَّْيُل ذِلَك اْلَبْيَت، َفَلْم َيْقِدْر َأْن ُيَزْعِزَعُه، َألنَُّه َكاَن ُمَؤسَّسًا َعَلى الصَّْخرِ                   
َفَلمَّا َصَدَمُه السَّْيُل، اْنَهاَر ِفي      . َمْن َسِمَع َوَلْم َيْعَمْل، َفُهَو ُيْشِبُه ِإْنَسانًا َبَنى َبْيتًا َعَلى اَألْرِض ُدوَن َأَساسٍ                

 » !اْلَحاِل؛ َوَكاَن َخَراُب ذِلَك اْلَبْيِت َجِسيمًا
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َوَكاَن ِعْنَد َقاِئِد ِمَئٍة َعْبٌد َمِريٌض      2. َأْقَواِلِه ُكلَِّها ِفي َمَساِمِع الشَّْعِب، َدَخَل َبْلَدَة َكْفَرَناُحومَ       َوَبْعَدَما َأَتمَّ ِإْلَقاَء    
ًال ِإَلْيِه  َفَلمَّا َسِمَع ِبَيُسوَع، َأْرَسَل ِإَلْيِه ُشُيوَخ اْلَيُهوِد، ُمَتَوسِّ        3. َقْد َأْشَرَف َعَلى اْلَمْوِت، َوَكاَن َعِزيزًا َعَلْيهِ       

5ِإنَُّه َيْسَتِحقُّ َأْن َتْمَنَحُه َطَلَبُه،       «: َوَلمَّا َأْدَرُكوا َيُسوَع، َطَلُبوا ِإَلْيِه ِبِإْلَحاٍح َقاِئِلينَ        4. َأْن َيْأِتَي َوُيْنِقَذ َعْبَدهُ    
 ِكْن َما ِإْن َأْصَبَح َعَلى َمْقَرَبٍة ِمَن اْلَبْيِت،          َوَل. َفَراَفَقُهْم َيُسوعُ 6. »َفُهَو ُيِحبُّ ُأمََّتَنا، َوَقْد َبَنى َلَنا اْلَمْجَمعَ         

َياَسيُِّد، َال ُتَكلِّْف َنْفَسَك، َألنِّي َال َأْسَتِحقُّ َأْن َتْدُخَل        «: َحتَّى َأْرَسَل ِإَلْيِه َقاِئُد اْلِمَئِة َبْعَض َأْصِدَقاِئِه، َيُقوُل َلهُ        
َفَأَنا َأْيضًا  8: ِإنََّما ُقْل َكِلَمًة، َفُيْشَفى َخاِدِمي     . ُر َنْفِسي َأْهًال َألْن ُأَالِقَيكَ     َوِلذِلَك َال َأْعَتبِ  7. َتْحَت َسْقِف َبْيِتي  

َفَيْذَهُب؛ ! اْذَهْب: َرُجٌل َمْوُضوٌع َتْحَت ُسْلَطٍة َأْعَلى ِمنِّي، َوِلي ُجُنوٌد َتْحَت ِإْمَرِتي، َأُقوُل َألَحِدِهمْ                          
َفَلمَّا َسِمَع َيُسوُع ذِلَك، َتَعجََّب ِمْنُه، ُثمَّ اْلَتَفَت ِإَلى            9. »َفَيْفَعُل! اْفَعْل َهَذا :  َوِلَعْبِدي َفَيْأِتي؛! َتَعاَل: َوِلَغْيِرِه

َوَلمَّا َرَجَع  10» !َلْم َأِجْد َحتَّى ِفي ِإْسَراِئيَل ِإيَمانًا َعِظيمًا َكَهَذا            : َأُقوُل َلُكمْ «: اْلَجْمِع الَِّذي َيْتَبُعُه، َوَقالَ     
 .ُمْرَسُلوَن ِإَلى اْلَبْيِت، َوَجُدوا اْلَعْبَد اْلَمِريَض َقْد َتَعاَفىاْل
 

 إحياء ابن أرملة نايين
َوَلمَّا 12. َوِفي اْلَيْوِم التَّاِلي، َذَهَب ِإَلى َمِديَنٍة اْسُمَها َناِييُن، ُيَراِفُقُه َكِثيُروَن ِمْن َتَالِميِذِه َوجْمٌع َعِظيمٌ                 11

 اْلَمِديَنِة، ِإَذا َمْيٌت َمْحُموٌل، َوُهَو اْبٌن َوِحيٌد ُألمِِّه الَِّتي َكاَنْت َأْرَمَلًة، َوَكاَن َمَعَها َجْمٌع                        اْقَتَرَب ِمْن َبابِ   
نَّْعَش، ُثمَّ َتَقدََّم َوَلَمَس ال    14» !َال َتْبِكي «: َفَلمَّا َرآَها الرَّبُّ، َتَحنََّن َعَلْيَها، َوَقاَل َلَها        13. َكِبيٌر ِمَن اْلَمِديَنةِ  

16. َفَجَلَس اْلَمْيُت َوَبَدَأ َيَتَكلَُّم، َفَسلََّمُه ِإَلى ُأمِّهِ        15» !ُقْم: َأيَُّها الشَّابُّ، َلَك َأُقولُ    «: َوَقاَل. َفَتَوقََّف َحاِمُلوهُ 
َوَذاَع 17» !ِظيٌم َوَتَفقََّد اُهللا َشْعَبُه َقْد َقاَم ِفيَنا َنِبيٌّ َع«: َفاْسَتْوَلى اْلَخْوُف َعَلى اْلَجِميِع، َوَمجَُّدوا اَهللا، َقاِئِليَن

 .َهَذا اْلَخَبُر َعْنُه ِفي ِمْنَطَقِة اْلَيُهوِديَِّة ُكلَِّها َوِفي َجِميِع النََّواِحي اْلُمَجاِوَرِة
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َوَأْرَسَلُهَما ِإَلى الرَّبِّ،     19 اْثَنْيِن ِمْن َتَالِميِذِه،         َفَدَعا ُيوَحنَّا  . َوَنَقَل َتَالِميُذ ُيوَحنَّا ِإَلْيِه َخَبَر َهِذِه ُكلَِّها            18
َأْرَسَلَنا ِإَلْيَك ُيوَحنَّا   «: َفَلمَّا َجاَء الرَُّجَالِن ِإَلى الرَّبِّ، َقاالَ      20» َأَأْنَت ُهَو اآلِتي، َأْم َنْنَتِظُر آَخَر؟      «: َيْسَأُلُه

َوِفي ِتْلَك السَّاَعِة َشَفى َكِثيِريَن ِمْن َأْمَراٍض           21»  َأْم َنْنَتِظُر آَخَر ؟      َأَأْنَت ُهَو اآلِتي،   : اْلَمْعَمَداُن، َيْسَألُ 
اْذَهَبا «: َفَردَّ َيُسوُع َعَلى اْلُمْرَسَلْيِن َقاِئالً       22. َوِعَلٍل َوَأْرَواٍح ِشرِّيَرٍة، َوَوَهَب اْلَبَصَر ِلُعْمَياٍن َكِثيِرينَ           

َأنَّ اْلُعْمَياَن ُيْبِصُروَن، َواْلُعْرَج َيْمُشوَن، َواْلُبْرَص ُيَطهَُّروَن،            : ْيُتَما َوَسِمْعُتَما َوَأْخِبَرا ُيوَحنَّا ِبَما َقْد َرأَ       
 » !َوُطوَبى ِلُكلِّ َمْن َال َيُشكُّ ِفي23َّ. َوالصُّمَّ َيْسَمُعوَن، َواْلَمْوَتى ُيَقاُموَن، َواْلَمَساِكيَن ُيَبشَُّروَن

َماَذا َخَرْجُتْم ِإَلى   «َسال ُيوَحنَّا َحتَّى َأَخَذ َيُسوُع َيَتَحدَُّث ِإَلى اْلُجُموِع َعْن ُيوَحنَّا               َوَما ِإِن اْنَصَرَف ُمرْ    24
ِبِسي َبْل َماَذا َخَرْجُتْم ِلَتَرْوا؟ َأِإْنَسانًا َيْلَبُس ِثَيابًا َناِعَمًة؟ َها ِإنَّ الَ          25اْلَبرِّيَِّة ِلَتَرْوا؟ َأَقَصَبًة َتُهزَُّها الرَِّياُح؟      

ِإَذْن، َماَذا َخَرْجُتْم ِلَتَرْوا؟ َأَنِبّيًا؟ َنَعْم، َأُقوُل َلُكْم،          26. الثَِّياِب اْلَفاِخَرِة َواْلُمَتَرفِِّهيَن ُهْم ِفي ُقُصوِر اْلُمُلوكِ        
28. ِذي ُيَمهُِّد َلَك َطِريَقكَ    ِإنِّي ُمْرِسٌل ُقدَّاَمَك َرُسوِلي الَّ      : َفَهَذا ُهَو الَِّذي ُكِتَب َعْنهُ      27! َوَأْعَظَم ِمْن َنِبيٍّ   
ِإنَُّه َلْيَس َبْيَن َمْن َوَلَدْتُهُم النَِّساُء َأْعَظُم ِمْن ُيوَحنَّا، َولِكنَّ اَألْصَغَر ِفي َمَلُكوِت اِهللا َأْعَظُم                   : َفِإنِّي َأُقوُل َلُكمْ  

اِئِب، اْعَتَرُفوا ِبِبرِّ اِهللا ِإْذ َكاُنوا َقْد َتَعمَُّدوا              َوَلمَّا َسِمَع ذِلَك َجِميُع الشَّْعِب، َحتَّى ُجَباُة الضَّرَ             29» !ِمْنُه
َوَأمَّا اْلَفرِّيِسيُّوَن َوُعَلَماُء الشَِّريَعِة؛ َفَقْد َرَفُضوا َقْصَد اِهللا ِمْن َنْحِوِهْم ِإْذ َلْم َيُكوُنوا                 30ِبَمْعُموِديَِّة ُيوَحنَّا؛   
 .َقْد َتَعمَُّدوا َعَلى َيِدِه

ِإنَُّهْم ُيْشِبُهوَن َأْوَالدًا َجاِلِسيَن ِفي السَّاَحِة اْلَعامَِّة، 32َشبُِّه ِإَذْن َأْهَل َهَذا اْلِجيِل؟ َوَمْن ُيْشِبُهوَن؟ َفِبَمْن ُأ«31
َقْد َجاَء ُيوَحنَّا     َف33! َزمَّْرَنا َلُكْم، َفَلْم َتْرُقُصوا؛ ُثمَّ َنَدْبَنا َلُكْم، َفَلْم َتْبُكوا                : ُيَناِدي َبْعُضُهْم َبْعضًا َقاِئِلينَ      

ُثمَّ َجاَء اْبُن اِإلْنَساِن َيْأُكُل َوَيْشَرُب،        34. ِإنَّ َشْيَطانًا َيْسُكُنهُ   : اْلَمْعَمَداُن َال َيْأُكُل َوَال َيْشَرُب َخْمرًا، َفُقْلُتمْ         
َولِكنَّ اْلِحْكَمَة َقْد َبرََّرَها َجِميُع        35 َهَذا َرُجٌل َشِرٌه ِسكِّيٌر، َصِديٌق ِلُجَباِة الضََّراِئِب َواْلَخاِطِئيَن؛             : َفُقْلُتْم
 .». َأْبَناِئَها
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َوَكاَن ِفي اْلَمِديَنِة 37. َفَدَخَل َبْيَت اْلَفرِّيِسيِّ َواتََّكَأ. َولِكنَّ َواِحدًا ِمَن اْلَفرِّيِسيِّيَن َطَلَب ِإَلْيِه َأْن َيْأُكَل ِعْنَدهُ 36

38َئٌة، َفَما ِإْن َعِلَمْت َأنَُّه ُمتَِّكيٌء ِفي َبْيِت اْلَفرِّيِسيِّ، َحتىَّ َجاَءْت َتْحِمُل َقاُروَرَة ِعْطٍر،                             اْمَرَأٌة َخاطِ  
َقبُِّل َقَدَمْيِه  َوَوَقَفْت ِمْن َوَراِئِه ِعْنَد َقَدَمْيِه َباِكَيًة، َوَأَخَذْت َتُبلُّ َقَدَمْيِه ِبالدُُّموِع َوَتْمَسُحُهَما ِبَشْعِر َرْأِسَها، َوتُ                

َلْو َكاَن َهَذا َنِبّيًا،    «: َفَلمَّا َرَأى اْلَفرِّيِسيُّ الَِّذي َدَعاُه ذِلَك، َحدََّث َنْفَسُه َقاِئالً         39. ِبَحَراَرٍة َوَتْدُهُنُهَما ِباْلِعْطرِ  
َياِسْمَعاُن، «: َفَردَّ َعَلْيِه َيُسوُع َقاِئالً   40» !اِطَئٌةَلَعِلَم َمْن ِهَي َهِذِه اْلَمْرَأُة الَِّتي َتْلِمُسُه، َوَما َحاُلَها؛ َفِإنََّها خَ            

: َكاَن َألَحِد اْلُمَتَعاِمِليَن ِبالدَّْيِن، َدْيٌن َعَلى اْثَنْينِ      «: َفَقاَل41» !ُقْل َياُمَعلِّمُ «: َأَجاَب. »ِعْنِدي َشْيٌء َأُقوُلُه َلكَ   
َولِكْن ِإْذ َلْم َيُكْن ِعْنَدُهَما َما َيْدَفَعاِنِه َوَفاًء              42. اآلَخِر َخْمُسونَ َعَلى َأَحِدِهَما َخْمُس ِمَئِة ِديَناٍر، َوَعَلى            

َأُظنُّ الَِّذي َساَمَحُه ِبالدَّْيِن      «: َفَأَجاَب ِسْمَعانُ 43» َفَأيُُّهَما َيُكوُن َأْكَثَر ُحّبًا َلُه؟       . ِللدَّْيِن، َساَمَحُهَما ِكَلْيِهَما   
َأَتَرى َهِذِه   «: ُثمَّ اْلَتَفَت ِإَلى اْلَمْرَأِة، َوَقاَل ِلِسْمَعانَ           44» !َحَكْمَت ُحْكمًا َصِحيحاً    «: َفَقاَل َلهُ  . »اَألْكَبِر

َأمَّا ِهَي، َفَقْد َغَسَلْت َقَدَميَّ ِبالدُُّموِع َوَمَسَحْتُهَما         ! اْلَمْرَأَة؟ ِإنِّي َدَخْلُت َبْيَتَك َوَلْم ُتَقدِّْم ِلي َماًء ِلَغْسِل َقَدَميَّ            
َأْنَت َلْم  46. َأمَّا ِهَي، َفُمْنُذ ُدُخوِلي َلْم َتَتَوقَّْف َعْن َتْقِبيِل َقَدَميَّ             ! َأْنَت َلْم ُتَقبِّْلِني ُقْبَلًة َواِحَدةً      45. َشْعِرَهاِب

ِإنَّ َخَطاَياَها اْلَكِثيَرَة َقْد    : َكِلَهَذا السََّبِب َأُقوُل لَ   47. َأمَّا ِهَي، َفَقْد َدَهَنْت َقَدَميَّ ِباْلِعْطرِ     ! َتْدُهْن َرْأِسي ِبَزْيتٍ  
َمْغُفوَرٌة َلِك   «: ُثمَّ َقاَل َلَها    48» !َولِكنَّ الَِّذي ُيْغَفُر َلُه اْلَقِليُل، ُيِحبُّ َقِليالً             . ُغِفَرْت، ِلَهَذا َأَحبَّْت َكِثيراً      

َوَقاَل 50»  َهَذا الَِّذي َيْغِفُر اْلَخَطاَيا َأْيضًا؟          َمْن ُهوَ  «: َفَأَخَذ اْلُمتَِّكُئوَن ُيَساِئُلوَن َأْنُفَسُهمْ      49» !َخَطاَياِك
 »!اْذَهِبي ِبَسَالٍم. ِإيَماُنِك َقْد َخلََّصِك«: ِلْلَمْرَأِة

 
8 

ْثَنا َعَشَر،  َبْعَد ذِلَك َأَخَذ َيُجوُل ِفي ُكلِّ َمِديَنٍة َوَقْرَيٍة َواِعظًا َوُمَبشِّرًا ِبَمَلُكوِت اِهللا َوَكاَن ُيَراِفُقُه َتَالِميُذُه االِ                 
َمْرَيُم اْلَمْعُروَفُة ِباْلَمْجَدِليَِّة    : َوَبْعُض النَِّساِء اللََّواِتي ُكنَّ َقْد ُشِفيَن ِمْن َأْرَواٍح ِشرِّيَرٍة َوَأْمَراٍض، َوُهنَّ                 2

َسنَُّة، َوَغْيُرُهنَّ َكِثيَراٌت    َوُيَونَّا َزْوَجُة ُخوِزي َوِكيِل ِهيُروُدَس، َوُسو        3الَِّتي َطَرَد ِمْنَها َسْبَعَة َشَياِطيَن،         
 .ِممَّْن ُكنَّ ُيَساِعْدَنُه ِبَأْمَواِلِهنَّ

 
 َمثل الزارع

َخَرَج الزَّاِرُع  «5: َفَلمَّا اْجَتَمَع َحْوَلُه َجْمٌع َعِظيٌم ِمَن الَِّذيَن َخَرُجوا ِإَلْيِه ِمْن ُكلِّ َبْلَدٍة، َخاَطَبُهْم ِبَمَثلٍ                      4
َبْيَنَما ُهَو َيْزَرُع، َوَقَع َبْعُض اْلِبَذاِر َعَلى اْلَمَمرَّاِت، َفَداَسْتُه اَألْقَداُم، َواْلَتَهَمْتُه ُطُيوُر                       َو. ِلَيْزَرَع ِبَذاَرهُ  

َوَوَقَع َبْعُضُه ِفي َوَسِط      7. َوَوَقَع َبْعُضُه َعَلى الصَّْخِر، َفَلمَّا َطَلَع َيِبَس َألنَُّه َكاَن ِبَال ُرُطوَبةٍ                 6. السََّماِء
َوَلمَّا َنَبَت، َأْنَتَج َثَمرًا     . َوَبْعُض اْلِبَذاِر َوَقَع ِفي اَألْرِض الصَّاِلَحةِ       8. ْشَواِك، َفَطَلَع الشَّْوُك َمَعُه َوَخَنَقهُ     اَأل

 »!َمْن َلُه ُأُذَناِن ِللسَّْمِع، َفْلَيْسَمْع«َقاَل َهَذا َوَناَدى . »ِمَئَة ِضْعٍف
 

 َتفسير َمثل الزارع
. َلُكْم َقْد ُأْعِطَي َأْن َتْعِرُفوا َأْسَراَر َمَلُكوِت اهللاِ         «: َفَقاَل10» َما ُهَو َمْغَزى َهَذا اْلَمَثِل؟     «: َالِميُذُهَوَسَأَلُه تَ 9

َوَهَذا 11. َيْنُظُروَن َوَال ُيْبِصُروَن، َوَيْسَمُعوَن َوَال َيْفَهُمونَ        : َأمَّا اآلَخُروَن، َفُأَكلُِّمُهْم ِبَأْمَثاٍل، َحتَّى ِإنَُّهمْ        
، ُثمَّ َيْأِتي    )اْلَكِلَمَة(َوَما َوَقَع َعَلى اْلَمَمرَّاِت ُهُم الَِّذيَن َيْسَمُعوَن             12. اْلِبَذاُر ُهَو َكِلَمُة اهللاِ     : َمْغَزى اْلَمَثلِ 

الصَّْخِر ُهُم الَِّذيَن َيْقَبُلوَن      َوَما َوَقَع َعَلى      13. ِإْبِليُس َوَيْخَطُف اْلَكِلَمَة ِمْن ُقُلوِبِهْم ِلَئالَّ ُيْؤِمُنوا َفَيْخُلُصوا            
. اْلَكِلَمَة ِبَفَر ٍح َلَدى َسَماِعَها، َوَهُؤَالِء َال َأْصَل َلُهْم، َفُيْؤِمُنوَن ِإَلى ِحيٍن، َوِفي َوْقِت التَّْجِرَبِة َيَتَراَجُعونَ                    

َتْخُنُقُهْم ُهُموُم اْلَحَياِة َوِغَناَها َوَلذَّاُتَها، َفَال         َوَما َوَقَع َحْيُث اَألْشَواُك ُهُم الَِّذيَن َيْسَمُعوَن ُثمَّ َيْمُضوَن فَ               14
َوَأمَّا الَِّذي َوَقَع ِفي اَألْرِض اْلَجيَِّدِة، َفُهُم الَِّذيَن َيْسَمُعوَن اْلَكِلَمَة َوَيْحَفُظوَنَها ِفي             15. ُيْنِتُجوَن َثَمرًا َناِضجاً  

 .رًا ِبالصَّْبِرَقْلٍب َجيٍِّد ُمْسَتِقيٍم، َوُيْنِتُجوَن َثَم
 



 َمثل المصباح
َوَال َأَحَد ُيْشِعُل ِمْصَباحًا ُثمَّ ُيَغطِّيِه ِبِوَعاٍء، َأْو َيَضُعُه َتْحَت َسِريٍر، َبْل َيْرَفُعُه َعَلى َمَناَرٍة ِلَيَرى                                16

َفَتَنبَُّهوا ِإَذْن َكْيَف      18. ْعَلَنَفَما ِمْن َمْحُجوٍب َلْن ُيْكَشَف، َوَال ِسرٍّ َلْن ُيْعَلَم َويُ                       17. الدَّاِخُلوَن النُّورَ  
19» !َفِإنَّ َمْن ِعْنَدُه، ُيْعَطى اْلَمِزيَد؛ َوَمْن َلْم َيُكْن ِعْنَدُه، َفَحتَّى الَِّذي َيُظنُُّه َلُه، ُيْنَتَزُع ِمْنهُ                        . َتْسَمُعوَن

ِإنَّ ُأمََّك َوِإْخَوَتَك   «: َفِقيَل َلهُ 20. ِإَلْيِه ِبَسَبِب الزَِّحامِ  َوَجاَءْت ِإَلْيِه ُأمُُّه َوِإْخَوُتُه، َوَلْم َيَتَمكَُّنوا ِمَن اْلُوُصوِل          
ُأمِّي َوِإْخَوِتي ُهُم الَِّذيَن َيْسَمُعوَن َكِلَمَة        «: َولِكنَُّه َأَجاَبُهْم َقاِئالً   21» !َواِقُفوَن َخاِرجًا، ُيِريُدوَن َأْن َيَرْوكَ      

 .»اِهللا َوَيْعَمُلوَن ِبَها
 

 اصفةيسوع يهديء الع
. َفَأْقَلُعوا» !ِلَنْعُبْر ِإَلى الضِّفَِّة اْلُمَقاِبَلِة ِمَن اْلُبَحْيَرةِ       «: َوَذاَت َيْوٍم َرِكَب َقاِربًا ُهَو َوَتَالِميُذُه، َوَقاَل َلُهمْ          22
 اْلَماُء َيْمَلُأ اْلَقاِرَب، َوَأَحاَط     َوَهبَّْت َعَلى اْلُبَحْيَرِة َعاِصَفُة ِريٍح ُمَفاِجَئٌة، َفَأَخذَ       . َوِفيَما ُهْم ُمْبِحُروَن، َنامَ   23

َفَنَهَض َوَزَجَر الرِّيَح َواْلَماَء     » !َياَسيُِّد، َياَسيُِّد، ِإنََّنا َنْهِلكُ    «: َفَتَقدَُّموا ِإَلْيِه َوَأْيَقُظوُه َقاِئِلينَ    24. ِبِهِم اْلَخَطرُ 
: َوِإْذ َخاُفوا، ُذِهُلوا، َوَقاَل َأَحُدُهْم ِلآلَخرِ        » َأْيَن ِإيَماُنُكْم؟ «: ُثمَّ َقاَل َلُهمْ   25. اْلَهاِئَج، َفَسَكَنا َوَساَد اْلُهُدوءُ     

 »َمْن ُهَو َهَذا ِإَذْن َحتَّى ِإنَُّه َيْأُمُر الرَِّياَح َواْلَماَء َفُتِطيُعُه؟ «
 

 طرد الشياطين وغرق الخنازير
َفَلمَّا َنَزَل ِإَلى اْلَبرِّ، َالَقاُه َرُجٌل ِمَن اْلَمِديَنِة    27. اِبَل اْلَجِليلِ َوَوَصُلوا ِإَلى َبْلَدِة اْلِجَراِسيِّيَن، َوِهَي َتَقُع ُمقَ      26

َفَما ِإْن َرَأى   28. َتْسُكُنُه الشََّياِطيُن ُمْنُذ ُمدٍَّة َطِويَلٍة، َوَكاَن َال َيْلَبُس َثْوبًا َوَال َيْسُكُن َبْيتًا َبْل ُيِقيُم َبْيَن اْلُقُبورِ                
َما َشْأُنَك ِبي َياَيُسوُع اْبَن اِهللا الَعِليِّ؟ َأَتَوسَُّل         «:  َصَرَخ َواْنَطَرَح َأَماَمُه، َوَقاَل ِبَصْوٍت َعالٍ       َيُسوَع، َحتَّى 

َيَتَمكَُّن َفَكِثيرًا َما َكاَن . َفِإنَّ َيُسوَع َكاَن َقْد َأَمَر الرُّوَح النَِّجَس َأْن َيْخُرَج ِمَن الرَُّجِل29» ِإَلْيَك َأالَّ ُتَعذَِّبِني؟
: َفَسَأَلُه َيُسوعُ 30. ِمْنُه، َوُكلََّما ُرِبَط ِبالسََّالِسِل َواْلُقُيوِد ِلُيْضَبَط، َحطََّم اْلُقُيوَد َوَساَقُه الشَّْيَطاُن ِإَلى اْلِقَفارِ                

َوَقْد َتَوسَُّلوا ِإَلْيِه   31ُلوا ِفيِه،   َألنَّ َجْيشًا َكِبيرًا ِمَن الشََّياِطيِن َكاُنوا َقْد َدخَ        » !َلِجُيوُن«: َفَقاَل» َما اْسُمَك؟ «
َوَكاَن ُهَناِلَك َقِطيٌع َكِبيٌر ِمَن اْلَخَناِزيِر َيْرَعى ِفي اْلَجَبِل، َفاْلَتَمُسوا            32. َأالَّ َيْأُمَرُهْم ِبالذََّهاِب ِإَلى اْلَهاِوَيةِ     

َفَخَرَجِت الشََّياِطيُن ِمَن اِإلْنَساِن، َوَدَخَلْت ِفي          33.  َلُهمْ ِمْنُه َأْن َيْأَذَن َلُهْم ِبالدُُّخوِل ِفي اْلَخَناِزيِر، َفَأِذنَ             
َفَلمَّا َرَأى الرَُّعاُة َما َحَدَث،     34. اْلَخَناِزيِر، َفاْنَدَفَع اْلَقِطيُع ِمْن َعَلى َحاَفِة اْلَجَبِل ِإَلى اْلُبَحْيَرِة َوَماَت َغَرقاً            

َفَخَرَج النَّاُس ِلَيَرْوا َما َحَدَث، َوَجاُءوا ِإَلى َيُسوَع،             35. َيْنُشُروَن اْلَخَبرَ َهَرُبوا ِإَلى اْلَمِديَنِة َواْلَمَزاِرِع        
. َفَخاُفوا. َفَوَجُدوا الرَُّجَل الَِّذي َخَرَجْت ِمْنُه الشََّياِطيُن َجاِلسًا ِعْنَد َقَدَمْي َيُسوَع َوُهَو َالِبٌس َوَسِليُم اْلَعْقلِ                   

َفَطَلَب َجِميُع َأَهاِلي َبْلَدِة اْلِجَراِسيِّيَن 37. ِذيَن َشاَهُدوا َما َحَدَث، َكْيَف ُشِفَي اْلَمْسُكوُنَوَأْخَبَرُهْم َأْيضًا ال36َّ
َوَأمَّا الرَُّجُل  38. َفَرِكَب اْلَقاِرَب، َوَرَجعَ   . ِمْن َيُسوَع َأْن َيْرَحَل َعْنُهْم، َألنَّ َخْوفًا َعِظيمًا اْسَتْوَلى َعَلْيِهمْ             

ِاْرِجْع ِإَلى َبْيِتَك، َوَحدِّْث     «39: َولِكنَُّه َصَرَفُه َقاِئالً  . َخَرَجْت ِمْنُه الشََّياِطيُن، َفَتَوسََّل ِإَلْيِه َأْن ُيَراِفَقهُ        الَِّذي  
 .َفَمَضى َساِئرًا ِفي اْلَمِديَنِة ُكلَِّها، َوُهَو ُيَناِدي ِبَما َعِمَلُه ِبِه َيُسوُع» !ِبَما َعِمَلُه اُهللا ِبَك

 
 إحياء إبنة يايُرس

َوِإَذا َرُجٌل اْسُمُه َياِيُرُس،     41. َوَلمَّا َعاَد َيُسوُع، َرحََّب ِبِه اْلَجْمُع، َألنَُّهْم َكاُنوا ُكلُُّهْم َيَتَرقَُّبوَن َعْوَدَتهُ              40
َألنَّ َلُه اْبَنًة   42 َأْن ُيَراِفَقُه ِإَلى َبْيِتِه،      َوُهَو َرِئيٌس ِلْلَمْجَمِع، َقْد َجاَء َواْنَطَرَح ِعْنَد َقَدَمْي َيُسوَع َوَتَوسََّل ِإَلْيهِ           

َوِفيَما ُهَو َذاِهٌب، َكاَنِت اْلُجُموُع       . َوِحيَدًة، ُعْمُرَها َحَواَلْي اْثَنَتْي َعْشَرَة َسَنًة، َوَقْد َأْشَرَفْت َعَلى اْلَمْوتِ              
 .َتْزَحُمُه

 
 شفاء نازفة الدم



ٌة ِبَنِزيٍف َدَمِويٍّ ُمْنُذ اْثَنَتْي َعْشَرَة َسَنًة َوَمَع َأنََّها َكاَنْت َقْد َأْنَفَقْت ُكلَّ َما                       َوَكاَنْت ُهَناَك اْمَرَأٌة ُمَصابَ     43
َفَتَقدََّمْت ِإَلى َيُسوَع ِمْن َخْلِفِه، َوَلَمَسْت           44. َتْمِلُكُه َأْجرًا ِلَألِطبَّاِء، َفَلْم َتَتَمكَّْن ِمَن الشَِّفاِء َعَلى َيِد َأَحدٍ                  

َفَلمَّا َأْنَكَر اْلَجِميُع َذِلَك،     » َمْن َلَمَسِني؟ «: َوَقاَل َيُسوعُ 45.  ِرَداِئِه؛ َوِفي اْلَحاِل َتَوقََّف َنِزيُف َدِمَها        َطَرَف
َل َفَقا46» َمْن َلَمَسِني؟  : َياَسيُِّد، اْلُجُموُع ُيَضيُِّقوَن َعَلْيَك َوَيْزَحُموَنَك، َوَتْسَألُ           «: َقاَل ُبْطُرُس َوِرَفاُقهُ    

َفَلمَّا َرَأِت اْلَمْرَأُة َأنَّ     47. »ِإنَّ َشْخصًا َما َقْد َلَمَسِني، َألنِّي َشَعْرُت ِبَأنَّ ُقْدَرًة َقْد َخَرَجْت ِمنِّي                 «: َيُسوُع
َسَبٍب َلَمَسْتُه، َوَكْيَف َناَلِت    َأْمَرَها َلْم ُيْكَتْم، َتَقدََّمْت ُمْرَتِجَفًة، َواْرَتَمْت َأَماَمُه ُمْعِلَنًة َأَماَم َجِميِع النَّاِس َأليِّ               

 » !َيااْبَنُة، ِإْيَماُنِك َقْد َشَفاِك؛ اْذَهِبي ِبَسَالٍم«: َفَقاَل َلَها48. الشَِّفاَء ِفي اْلَحاِل
 ُتَكلِِّف اْلُمَعلَِّم    َال. َماَتِت اْبَنُتكَ «: َوَبْيَنَما َكاَن َيَتَكلَُّم، َجاَء َمْبُعوٌث ِمْن َبْيِت َرِئيِس اْلَمْجَمِع، َيُقوُل َلهُ                 49
َوَلمَّا َوَصَل ِإَلى    51» !َال َتَخْف، آِمْن َفَقْط، َفَتْنُجَو اْبَنُتكَ       «: َوِإْذ َسِمَع َيُسوُع ذِلَك، َكلََّمُه َقاِئالً       50» !َبْعُد

َوَكاَن اْلَجِميُع َيْبُكوَنَها   52. ْلَفَتاِة َوُأمََّها اْلَبْيِت، َلْم َيَدْع َأَحدًا َيْدُخُل َمَعُه ِإالَّ ُبْطُرَس َوُيوَحنَّا َوَيْعُقوَب َوَأَبا ا              
54. َفَضِحُكوا ِمْنُه، ِلِعْلِمِهْم َأنََّها َماَتتْ      53» !ِإنََّها َلْم َتُمْت، َبْل ِهَي َناِئَمةٌ        . َال َتْبُكوا «: َفَقاَل. َوَيْنُدُبوَنَها

َفَعاَدْت ِإَلْيَها ُروُحَها،   55» !َياَصِبيَُّة، ُقوِمي «: َها، َوَناَدى َقاِئالً  َولِكنَُّه، َبْعَدَما َأْخَرَجُهْم َجِميعًا، َأْمَسَك ِبَيدِ      
َفُدِهَش َواِلَداَها؛ َولِكنَُّه َأْوَصاُهَما َأالَّ ُيْخِبَرا َأَحدًا ِبَما            56. َوَأَمَر َأْن ُيَقدََّم َلَها َطَعامٌ      . َوَنَهَضْت ِفي اْلَحالِ   

 .َجَرى
 

 يسوع يرسل االثنى عشر
9  
2مَّ َجَمَع َيُسوُع اِالْثَنْي َعَشَر، َوَمَنَحُهْم ُقْدَر ًة َوُسْلَطًة َعَلى َجِميِع الشََّياِطيِن َوَعَلى اَألْمَراِض ِلِشَفاِئَها،                   ُث

ًا، َوَال َزادًا، َوَال    َال َعص : َال َتْحِمُلوا ِللطَِّريِق َشْيئاً   «: َوَقاَل َلُهمْ 3. َوَأْرَسَلُهْم ِلُيَبشُِّروا ِبَمَلُكوِت اِهللا َوَيْشُفوا     
َوِإْن 5. َوَأيَّ َبْيٍت َدَخْلُتْم َفُهَناَك َأِقيُموا َوِمْن ُهَناَك اْرَحُلوا           4. ُخْبزًا، َوَال َماًال، َوَال َيْحِمِل اْلَواِحُد َثْوَبْينِ          

6. »ُغَباَر َعْن َأْقَداِمُكْم، َشَهاَدًة َعَلْيِهمْ     َكاَن َأَحٌد َال َيْقَبُلُكْم ِفي َمِديَنٍة َما، َفاْخُرُجوا ِمْن ُهَناَك، َواْنُفُضوا الْ               
 .َفاْنَطَلُقوا َيْجَتاُزوَن ِفي اْلُقَرى َوُهْم ُيَبشُِّروَن َوَيْشُفوَن ِفي ُكلِّ َمَكاٍن

 
 حيرة هيرودس

ِإنَّ «: ْعضًا َكاُنوا َيُقوُلونَ   َوَسِمَع ِهيُروُدُس َحاِكُم الرُّْبِع ِبُكلِّ َما َكاَن َيْجِري، َفَوَقَع ِفي اْلَحْيَرِة، َألنَّ بَ                   7
ِإنَّ َواِحدًا ِمَن اَألْنِبَياِء     «: َوآَخِريَن» !ِإنَّ ِإيِليَّا َظَهرَ   «: َوَبْعضًا َيُقوُلونَ 8» !ُيوَحنَّا َقاَم ِمْن َبْيِن اَألْمَواتِ      

 َمْن ُهَو َهَذا الَِّذي َأْسَمُع َعْنُه ِمْثَل َهِذِه          ُيوَحنَّا، َأَنا َقَطْعُت َرْأَسُه، َولِكنْ    «: َفَقاَل ِهيُروُدسُ 9» !اْلُقَداَمى َقامَ 
 .َوَكاَن َيْرَغُب ِفي َأْن َيَراُه» اُألُموِر؟

 
 يسوع يطعم الخمسة اآلالف

 اْسُمَها َبْيُت َوَبْعَدَما َرَجَع الرُُّسُل، َأْخَبُروُه ِبَجِميِع َما َفَعُلوا، َفَأَخَذُهْم َوَذَهَب ِبِهْم َعَلى اْنِفَراٍد ِإَلى َمِديَنةٍ           10
َولِكنَّ اْلُجُموَع َعِلُموا ِبَذِلَك َفَلِحُقوا ِبِه، َفاْسَتْقَبَلُهْم َوَحدََّثُهْم َعْن َمَلُكوِت اِهللا، َوَشَفى ِمْنُهْم َمْن                     11. َصْيَدا

اْصِرِف «:  االْثَنا َعَشَر َوَقاُلوا َلهُ       َوَلمَّا َكاَد النََّهاُر َيْنَقِضي، َتَقدََّم ِإَلْيهِ          12. َكاُنوا ُمْحَتاِجيَن ِإَلى الشَِّفاءِ      
اْلَجْمَع ِلَيْذَهُبوا ِإَلى اْلُقَرى اْلُمَجاِوَرِة، َوِإَلى اْلَمَزاِرِع، َفَيِبيُتوا ُهَناَك َوَيِجُدوا َطَعامًا، َألنََّنا ُهَنا ِفي َمَكاٍن                     

َلْيَس ِعْنَدَنا َأْكَثُر ِمْن َخْمَسِة َأْرِغَفٍة َوَسَمَكَتْيِن،        «: اُبواَأَج» !َأْعُطوُهْم َأْنُتْم ِلَيْأُكُلوا  «: َفَقاَل َلُهمْ 13» !ُمْقِفٍر
: ُثمَّ َقاَل ِلَتَالِميِذهِ  . َفَقْد َكاُنوا َنْحَو َخْمَسِة آَالِف َرُجلٍ      14. »ِإالَّ ِإَذا َذَهْبَنا َواْشَتَرْيَنا َطَعامًا ِلَهَذا الشَّْعِب ُكلِّهِ        

َفَأَخَذ اَألْرِغَفَة  16. َفَفَعُلوا، َوَأْجَلُسوا اْلَجِميعَ  15. » َتَتَألَُّف ُكلٌّ ِمْنَها ِمْن َخْمِسينَ       َأْجِلُسوُهْم ِفي َجَماَعاتٍ  «
. ْمِعاْلَخْمَسَة َوالسََّمَكَتْيِن، َوَرَفَع َعْيَنْيِه َنْحَو السََّماِء، ُثمَّ َباَرَكَها َوَكسََّرَها َوَأْعَطى التََّالِميَذ ِلُيَقدُِّموا ِإَلى اْلجَ              

 .ُثمَّ ُرِفَع ِمَن اْلِكَسِر اْلَفاِضَلِة َعْنُهُم اْثَنَتا َعْشَرَة ُقفًَّة. َفَأَكَل اْلَجِميُع َوَشِبُعوا17
 



 بطرس يشهد بحقيقة يسوع
: َفَأَجاُبوُه19» ؟َمْن َيُقوُل اْلُجُموُع ِإنِّي َأَنا      «: َوِفيَما َكاَن ُيَصلِّي َعَلى اْنِفَراٍد َوالتََّالِميُذ َمَعُه، سَأَلُهمْ            18

َيُقوُل َبْعُضُهْم ِإنََّك ُيوَحنَّا اْلَمْعَمَداُن، َوآَخُروَن ِإنََّك ِإِيليَّا، َوآَخُروَن ِإنََّك َواِحٌد ِمَن اَألْنِبَياِء اْلُقَداَمى َوَقْد                     «
َولِكنَُّه َحذََّرُهْم،  21» !َأْنَت َمِسيُح اهللاِ  «: َفَأَجاَبُه ُبْطُرسُ » َوَأْنُتْم، َمْن َتُقوُلوَن ِإنِّي َأَنا؟    «: َفَسَأَلُهْم20» !َقاَم

 .ُمْوِصيًا َأالَّ ُيْخِبُروا َأَحدًا ِبَذِلَك
 

 يسوع يعلن عن موته وقيامته
ْقَتَل، َوِفي  َالُبدَّ َأْن َيَتَألََّم اْبُن اِإلْنَساِن َكِثيرًا َوَيْرُفَضُه الشُُّيوُخ َوُرَؤَساُء اْلَكَهَنِة َواْلَكَتَبُة، َويُ                    «: َوَقاَل22

 .»اْلَيْوِم الثَّاِلِث ُيَقاَم
24. ِإْن َأَراَد َأَحٌد َأْن َيِسيَر َوَراِئي، َفْلُيْنِكْر َنْفَسُه َوَيْحِمْل َصِليبُه ُكلَّ َيْوِم َوَيْتَبْعِني                 «: ُثمَّ َقاَل ِلْلَجِميعِ  23

َفَماَذا َيْنَتِفُع 25.  َمْن َيْخَسُر َنْفَسُه َمْن َأْجِلي، َفُهَو ُيَخلُِّصَهاَفَأيُّ َمْن َأَراَد َأْن ُيَخلَِّص َنْفَسُه، َيْخَسُرَها؛ َولِكنَّ 
َفِإنَّ َمْن َيْسَتِحي ِبي َوِبَكَالِمي، َفِبِه َيْسَتِحي اْبُن           26 اِإلْنَساُن َلْو َرِبَح اْلَعاَلَم ُكلَُّه َوَخِسَر َنْفَسُه َأْو َأْهَلَكَها؟            

َولِكنِّي َأُقوُل َلُكْم ِبَحقٍّ ِإنَّ َبْيَن            27. ي َمْجِدِه َوَمْجِد اآلِب َواْلَمَالِئَكِة اْلُمَقدَِّسينَ           اِإلْنَساِن َلَدى َعْوَدِتِه فِ      
 » ... اْلَواِقِفيَن ُهَنا َبْعضًا َلْن َيُذوُقوا اْلَمْوَت َحتَّى َيُكوُنوا َقْد َرَأْوا َمَلكوَت اِهللا

 
 التجلي

ِبَثَماِنَيِة َأيَّاٍم َتْقِريبًا َأْن َأَخَذ َيُسوُع ُبْطُرَس َوُيوَحنَّا َوَيْعُقوَب، َوَصِعَد ِإَلى َجَبٍل               َوَحَدَث َبْعَد َهَذا اْلَكَالِم      28
َوِإَذا َرُجَالِن   30. َتَجلَّْت َهْيَئُة َوْجِهِه َوَصاَرْت ِثَياُبُه َبْيَضاَء َلمَّاَعةً                َوَبْيَنَما ُهَو ُيَصلِّي،     29. ِلُيَصلَِّي
َوَقْد َظَهَرا ِبَمْجٍد َوَتَكلََّما َعْن َرِحيِلِه الَِّذي َكاَن َعَلى َوْشِك ِإْتَماِمِه             31 َمَعُه، َوُهَما ُموَسى َوِإيِليَّا،       َيَتَحدََّثاِن

َشاَهُدوا َمْجَدُه  َوَمَع َأنَّ ُبْطُرَس َوَرِفيَقْيِه َقْد َغاَلَبُهُم النَّْوُم، َفِإنَُّهْم ِحيَن اْسَتْيَقُظوا َتَمامًا،                 32. ِفي ُأوُرَشِليمَ 
! َياُمَعلُِّم، َما َأْحَسَن َأْن َنْبَقى ُهَنا      «: َوِفيَما َكاَنا ُيَفاِرَقاِنِه، َقاَل ُبْطُرُس ِلَيُسوعَ      33. َوالرَُّجَلْيِن اْلَواِقَفْيِن َمَعهُ  

َولِكنَُّه 34. َوُهَو َال َيْدِري َما َيُقولُ     » ...َواِحَدًة َلَك، َوَواِحَدًة ِلُموَسى، َوَواِحَدًة ِإليِليَّا      : َفْلَنْنُصْب َثَالَث ِخَيامٍ  
َواْنَطَلَق َصْوٌت  35ِفيَما َكاَن َيُقوُل ذِلَك، َجاَءْت َسَحاَبٌة َفَخيََّمْت َعَلْيِهْم، َفَخاُفوا ِعْنَدَما َطوََّقْتُهُم السََّحاَبُة،                 

َوِفيَما اْنَطَلَق الصَّْوُت، ُوِجَد َيُسوُع       36» !َلُه اْسَمُعوا . َهَذا ُهَو اْبِني الَِّذي اْخَتْرُتهُ      «: ِمَن السََّحاَبِة َيُقولُ   
 .َوَقْد َكَتُموا اْلَخَبَر َفَلْم ُيْخِبُروا َأَحدًا ِفي ِتْلَك اَأليَّاِم ِبَأيِّ َشْيٍء ِممَّا َرَأْوُه. َوْحَدُه

 
 يسوع يشفي صبّيًا فيه شيطان

: َوِإَذا ِفي اْلَجْمِع َرُجٌل َناَدى َقاِئالً         38.  اْلَجَبِل، َالَقاُه َجْمٌع َعِظيمٌ        َوِفي اْلَيْوِم التَّاِلي، َلمَّا َنَزُلوا ِمنَ          37
َوَها ِإنَّ ُروحًا َيَتَملَُّكُه، َفَيْصُرُخ َفْجَأًة،       39. َياُمَعلُِّم، َأَتَوسَُّل ِإَلْيَك َأْن َتْنُظَر ِإَلى اْبِني، َفِإنَُّه َوَلِدي اْلَوِحيدُ            «

َوَقِد اْلَتَمْسُت ِمْن َتَالِميِذَك َأْن َيْطُرُدوُه، َفَلْم       40. ُح َفُيْزِبُد، َوِباْلَجْهِد ُيَفاِرُقُه َبْعَد َأْن ُيَرضَِّضهُ      َوَيْخِبُطُه الرُّو 
 ِإَلى َمَتى َأْبَقى َمَعُكمْ         ! َأيَُّها اْلِجيُل َغْيُر اْلُمْؤِمِن َواْلُمْنَحِرفُ            «: َفَأَجاَب َيُسوُع َقاِئالً      41. »َيْقِدُروا

َوِفيَما اْلَوَلُد آٍت، َصَرَعُه الشَّْيَطاُن َوَخَبَطُه         42» !َأْحِضِر اْبَنَك ِإَلى ُهَنا     «): َوَقاَل ِللرَُّجلِ (» َوَأْحَتِمُلُكْم؟
 .َمِة اِهللاَفُذِهَل اْلَجِميُع ِمْن َعَظ43. َفَزَجَر َيُسوُع الرُّوَح النَِّجَس، َوَشَفى اْلَوَلَد َوَسلََّمُه ِإَلى َأِبيِه .ِبُعْنٍف

ِإنَّ : ِلَتْدُخْل َهِذِه اْلَكِلَماُت آَذاَنُكمْ   «44: َوَبْيَنَما َكاَن اْلَجِميُع َيَتَعجَُّبوَن ِمْن ُكلِّ َما َعِمَلُه َيُسوُع، َقاَل ِلَتَالِميِذهِ           
 َيْفَهُموا َهَذا اْلَقْوَل، َوَقْد ُأْغِلَق َعَلْيِهْم         ِإالَّ َأنَُّهْم َلمْ  45» !اْبَن اِإلْنَساِن َعَلى َوْشِك َأْن ُيَسلََّم ِإَلى َأْيِدي النَّاسِ          

 .َفَلْم ُيْدِرُكوُه، َوَخاُفوا َأْن َيْسَأُلوُه َعْنُه
 

 من هو األعظم؟



يرًا َفِإْذ َعِلَم َيُسوُع ِنيَّاِت ُقُلوِبِهْم، َأَخَذ َوَلدًا َصغِ             47. َوَحَدَث َبْيَنُهْم ِجَداٌل ِفي َمْن ُهَو اَألْعَظُم ِفيِهمْ              46
َأيُّ َمْن َقِبَل ِباْسِمي َهَذا اْلَوَلَد الصَِّغيَر، َفَقْد َقِبَلِني؛ َوَمْن َقِبَلِني، َيْقَبُل الَِّذي «: َوَقاَل َلُهْم48َوَأْوَقَفُه ِبَجاِنِبِه، 

 .»َفِإنَّ َمْن َكاَن اَألْصَغَر َبْيَنُكْم َجِميعًا، َفُهَو اْلَعِظيُم. َأْرَسَلِني
 

 ا فهو معنامن ليس ِضدَّن
50. »َياَسيُِّد، َرَأْيَنا َواِحدًا َيْطُرُد الشََّياِطيَن ِباْسِمَك، َفَمَنْعَناُه َألنَُّه َال َيْتَبُعَك َمَعَنا             «: َوَتَكلََّم ُيوَحنَّا َفَقالَ  49

 » !َألنَّ َمْن َلْيَس ِضدَُّكْم، َفُهَو َمَعُكْم: َال َتْمَنُعوُه«: َفَقاَل َلُه َيُسوُع
. َفَأْرَسَل ُقدَّاَمُه َبْعَض الرُُّسلِ   52. ا َتمَِّت اَأليَّاُمِ الْرِتَفاِعِه، َصمََّم ِبَعْزٍم َعَلى اْلُمِضيِّ ِإَلى ُأوُرَشِليمَ            َوَلم51َّ

َلُه َألنَُّه َكاَن ُمتَِّجهًا     َولِكنَُّهْم َرَفُضوا اْسِتْقَبا   53). َمْنِزًال ِفيَها (َفَذَهُبوا َوَدَخُلوا َقْرَيًة ِللسَّاِمِريِّيَن، ِلُيِعدُّوا َلُه          
َياَربُّ، َأُتِريُد َأْن َنْأُمَر ِبَأْن َتْنِزَل النَّاُر «: َفَلمَّا َرَأى ذِلَك ِتْلِميَذاُه َيْعُقوُب َوُيوَحنَّا، َقاالَ      54. َصْوَب ُأوُرَشِليمَ 

َألنَّ اْبَن  56َال َتْعَلَماِن َمْن َأيِّ ُروٍح َأْنُتَما،          «: اِئًالَفاْلَتَفَت ِإَلْيِهَما َوَوبََّخُهَما قَ    55» ِمَن السََّماِء َوَتْلَتِهَمُهْم؟   
 .ُثمَّ َذَهُبوا ِإَلى َقْرَيٍة ُأْخَرى» .اِإلْنَساِن َأَتى َال ِلُيْهِلَك ُنُفوَس الََّناِس، َبْل ِلُيَخلَِّصَها

 
 ثمن تبعية يسوع

َفَقاَل َلُه  58» !َياَسيُِّد، َسَأْتَبُعَك َأْيَنَما َتْذَهبُ     «:  َأَحُد النَّاسِ   َوَبْيَنَما َكاُنوا َساِئِريَن ِفي الطَِّريِق، َقاَل َلهُ          57
. »ِللثََّعاِلِب َأْوَجاٌر، َوِلُطُيوِر السََّماِء َأْوَكاٌر؛ َوَأمَّا اْبُن اِإلْنَساِن َفَلْيَس َلُه َمَكاٌن ُيْسِنُد ِإَلْيِه َرْأَسهُ                    «: َيُسوُع

َفَقاَل َلُه  60» !َياَسيُِّد، اْسَمْح ِلي َأْن َأْذَهَب َأوًَّال َوَأْدِفَن َأِبي         «: َولِكنَّ َهَذا َقالَ  » !ْعِنياْتَب«: َوَقاَل ِلَغْيِرهِ 59
َياَسيُِّد، «: َوَقاَل َلُه آَخرُ  61. »َدِع اْلَمْوَتى َيْدِفُنوَن َمْوَتاُهْم، َوَأمَّا َأْنَت َفاْذَهْب َوَبشِّْر ِبَمَلُكوِت اهللاِ          «: َيُسوُع
َما ِمْن َأَحٍد َيَضُع َيَدُه َعَلى         «: َفَقاَل َلُه َيُسوعُ   62» !َأْتَبُعَك، َولِكِن اْسَمْح ِلي َأوًَّال َأْن ُأَودَِّع َأْهَل َبْيِتي             َس

 .»اْلِمْحَراِث َوَيْلَتِفُت ِإَلى اْلَوَراِء، َيْصُلُح ِلَمَلُكوِت اِهللا
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 َعيََّن الرَّبُّ َأْيضًا اْثَنْيِن َوَسْبِعيَن آَخِريَن، َوَأْرَسَلُهُم اْثَنْيِن اْثَنْيِن، ِلَيْسِبُقوُه ِإَلى ُكلِّ َمِديَنٍة َوَمَكاٍن                 َوَبْعَد ذِلكَ 
 َفَتَضرَُّعوا ِإَلى َربِّ    ِإنَّ اْلَحَصاَد َكِثيٌر، َولِكنَّ اْلُعمَّاَل َقِليُلوَن،     «: َوَقاَل َلُهمْ 2. َكاَن َعَلى َوْشِك الذََّهاِب ِإَلْيهِ    

َال َتْحِمُلوا ُصرََّة   4. َها ِإنِّي ُأْرِسُلُكْم َكُحْمَالٍن َبْيَن ِذَئابٍ      ! َفاْذَهُبوا3. اْلَحَصاِد َأْن َيْبَعَث ُعمَّاًال ِإَلى َحَصاِدهِ      
َسَالٌم : َوَأيَّ َبْيٍت َدَخْلُتْم، َفُقوُلوا َأوَّالً     5. َماٍل َوَال ِكيَس َزاٍد َوَال ِحَذاًء؛ َوَال ُتَسلُِّموا ِفي الطَِّريِق َعَلى َأَحدٍ              

َواْنِزُلوا ِفي  7. َوِإالَّ، َفَسَالُمُكْم َيُعوُد َلُكمْ   . َفِإْن َكاَن ِفي اْلَبْيِت اْبُن َسَالٍم، َيِحلُّ َسَالُمُكْم َعَلْيهِ         6! ِلَهَذا اْلَبْيتِ 
َوَأيََّة 8. َال َتْنَتِقُلوا ِمْن َبْيٍت ِإَلى َبْيٍت. َألنَّ اْلَعاِمَل َيْسَتِحقُّ ُأْجَرَتُه: َدُهْمذِلَك اْلَبْيِت َتْأُكُلوَن َوَتْشَرُبوَن ِممَّا ِعْن

 َقِد اْقَتَربَ : َواْشُفوا اْلَمْرَضى الَِّذيَن ِفيَها، َوُقوُلوا َلُهمْ        9َمِديَنٍة َدَخْلُتْم َوَقِبَلُكْم َأْهُلَها، َفُكُلوا ِممَّا ُيَقدَُّم َلُكْم،             
َحتَّى 11: َوَأيََّة َمِديَنٍة َدَخْلُتْم َوَلْم َيْقَبْلُكْم َأْهُلَها، َفاْخُرُجوا ِإَلى َشَواِرِعَها، َوُقوُلوا                10! ِمْنُكْم َمَلُكوُت اهللاِ   

: َأُقوُل َلُكمْ 12! ِهللا َقِد اْقَتَربَ  َأنَّ َمَلُكوَت ا  : ُغَباُر َمِديَنِتُكُم اْلَعاِلُق ِبَأْقَداِمَنا َنْنُفُضُه َعَلْيُكْم، َولِكِن اْعَلُموا َهَذا         
 ...ِإنَّ َسُدوَم َسَتُكوُن َحاَلُتَها ِفي ذِلَك اْلَيْوِم َأَخفَّ َوْطَأًة ِمْن َحاَلِة ِتْلَك اْلَمِديَنِة

ِرَي ِفيُكَما ِمَن    َفَلْو ُأْجِرَي ِفي ُصوَر َوَصْيَدا َما ُأجْ           ! اْلَوْيُل َلِك َياَبْيَت َصْيَدا     ! اْلَوْيُل َلِك َياُكوَرِزينُ   13
َولِكنَّ ُصوَر َوَصْيَدا     14. اْلُمْعِجَزاِت، َلَتاَب َأْهُلُهَما ُمْنُذ اْلَقِديِم َمتَِّشِحيَن ِباْلُمُسوِح َقاِعِديَن ِفي الرََّمادِ                    

وُم، َهِل اْرَتَفْعِت َحتَّى السََّماِء؟     َوَأْنِت َياَكْفَرَناحُ 15. َسَتُكوُن َحاَلُتُهَما ِفي الدَّْيُنوَنِة َأَخفَّ َوْطَأًة ِمْن َحاَلِتُكَما        
َمْن َيْسَمْع َلُكْم َيْسَمْع ِلي، َوَمْن َيْرُفْضُكْم َيْرُفْضِني؛ َوَمْن َيْرُفْضِني             16! ِإنَِّك ِإَلى َقْعِر اْلَهاِوَيِة َسُتْهَبِطينَ     

 » !َيْرُفِض الَِّذي َأْرَسَلِني
 

 رجوع الُرسل



18» !َياَربُّ، َحتَّى الشََّياِطيُن َتْخَضُع َلَنا ِباْسِمكَ       «:  َوالسَّْبُعوَن َفِرِحيَن، َوَقاُلوا    َوَبْعَدِئٍذ َرَجَع االْثَنانِ  17
َوَها َأَنا َقْد َأْعَطْيُتُكْم ُسْلَطًة ِلَتُدوُسوا 19. َقْد َرَأْيُت الشَّْيَطاَن َوُهَو َيْهِوي ِمَن السََّماِء ِمْثَل اْلَبْرِق«: َفَقاَل َلُهْم
ِبَأنَّ اَألْرَواَح  : ِإنََّما َال َتْفَرُحوا ِبَهَذا     20  .اِت َواْلَعَقاِرَب َوُقْدَرَة اْلَعُدوِّ ُكلََّها، َوَلْن ُيْؤِذَيُكْم َشْيٌء َأَبداً              اْلَحيَّ

 .»َتْخَضُع َلُكْم، َبِل اْفَرُحوا ِبَأنَّ َأْسَماَءُكْم َقْد ُكِتَبْت ِفي السََّماَواِت
 

 اهللا يعلن أسراره للبسطاء
َأْحَمُدَك َأيَُّها اآلُب، َربَّ السََّماِء َواَألْرِض، َألنََّك َحَجْبَت «: ِفي ِتْلَك السَّاَعِة اْبَتَهَج َيُسوُع ِبالرُّوِح َوَقاَل21

22! ا َحُسَن ِفي َنَظِرَكَنَعْم، َأيَُّها اآلُب، َألنَُّه َهَكذَ    . َهِذِه اُألُموَر َعِن اْلُحَكَماِء َواْلُفَهَماِء، َوَكَشْفَتَها ِلَألْطَفالِ      
ُكلُّ َشْيٍء َقْد ُسلَِّم ِإَليَّ ِمْن ِقَبِل َأِبي، َوَال َأَحَد َيْعِرُف َمْن ُهَو اِالْبُن ِإالَّ اآلُب، َوَال َمْن ُهَو اآلُب ِإالَّ اِالْبُن                            

ُطوَبى ِلْلُعُيوِن الَِّتي َتَرى    «: َوَقاَل َلُهْم َعَلى ِحَدةٍ   ُثمَّ اْلَتَفَت ِإَلى التََّالِميِذ     23» !َوَمْن َأَراَد اِالْبُن َأْن ُيْعِلَنُه َلهُ     
َفِإنِّي َأُقوُل َلُكْم ِإنَّ َكِثيِريَن ِمَن اَألْنِبَياِء َواْلُمُلوِك َتَمنَّْوا َأْن َيَرْوا َما ُتْبِصُروَن َولِكنَُّهْم َلْم                24. َما َأْنُتْم َتَرْونَ  

 .»ُعوَن َولِكنَُّهْم َلْم َيْسَمُعواَيَرْوا، َوَأْن َيْسَمُعوا َما َتْسَم
 

 السامري الصالح
َفَقاَل 26» َياُمَعلُِّم، َماَذا َأْعَمُل َألِرَث اْلَحَياَة اَألَبِديََّة؟     «: َوَتَصدَّى َلُه َأَحُد ُعَلَماِء الشَِّريَعِة ِلُيَجرَِّبُه، َفَقالَ       25
َأِحبَّ الرَّبَّ ِإلَهَك ِبُكلِّ َقْلِبَك َوُكلِّ َنْفِسَك           «: َفَأَجاَب27» َها؟َماَذا ُكِتَب ِفي الشَِّريَعِة؟ َوَكْيَف َتْقَرأُ         «: َلُه

َفِإْن َعِمْلَت ِبَهَذا،     . َجَواُبَك َصِحيحٌ  «: َفَقاَل َلهُ  28. »َوُكلِّ ُقْدَرِتَك َوُكلِّ ِفْكِرَك، َوَأِحبَّ َقِريَبَك َكَنْفِسكَ             
َعَلْيِه َيُسوُع   َفَرد30َّ» َوَمْن ُهَو َقِريِبي؟   «: َتْبِريِر َنْفِسِه، َسَأَل َيُسوعَ    لِكنَُّه ِإْذ َكاَن َراِغبًا ِفي         29» !َتْحَيا
 :َقاِئال

َكاَن ِإْنَساٌن َناِزًال ِمْن ُأوُرَشِليَم ِإَلى َأِريَحا، َفَوَقَع ِبَأْيِدي ُلُصوٍص، َفاْنَتَزُعوا ِثَياَبُه َوَماَلُه َوَجرَُّحوُه، ُثمَّ                    «
َوَحَدَث َأنَّ َكاِهنًا َكاَن َناِزًال ِفي ِتْلَك الطَِّريِق، َفَرآُه َولِكنَُّه َجاَوَزُه             31. ُكوُه َبْيَن َحيٍّ َوَمْيتٍ   َمَضْوا َوَقْد َترَ  

ِه، َوَكذِلَك َمرَّ َأْيضًا َواِحٌد ِمَن الالَِّويِّيَن، َفَلمَّا َوَصَل ِإَلى ذِلَك اْلَمَكاِن، َنَظَر ِإَليْ                    32. ِإَلى اْلَجاِنِب اآلَخرِ   
34ِإالَّ َأنَّ َساِمِرّيًا ُمَساِفرًا َجاَء ِإَلْيِه، َوَلمَّا َرآُه، َأَخَذْتُه الشََّفَقُة َعَلْيِه، 33. َولِكنَُّه َجاَوَزُه ِإَلى اْلَجاِنِب اآلَخرِ 

ُه َعَلى َدابَِّتِه َوَأْوَصَلُه ِإَلى اْلَخاِن           ُثمَّ َأْرَكبَ  . َفَتَقدََّم ِإَلْيِه َوَرَبَط ِجَراَحُه َبْعَدَما َصبَّ َعَلْيَها َزْيتًا َوَخْمراً                 
َوِعْنَد ُمَغاَدَرِتِه اْلَخاَن ِفي اْلَيْوِم التَّاِلي، َأْخَرَج ِديَناَرْيِن َوَدَفَعُهَما ِإَلى َصاِحِب اْلَخاِن،                      35. َواْعَتَنى ِبهِ 

َفَأيُّ َهُؤَالِء الثََّالَثِة َيْبُدو َلَك       36.  ذِلَك ِعْنَد ُرُجوِعي     َوَمْهَما ُتْنِفْق َأْكَثَر، َفِإنِّي َأِفيكَ      ! اْعَتِن ِبهِ : َوَقاَل َلهُ 
اْذَهْب، «: َفَقاَل َلُه َيُسوعُ  » !ِإنَُّه الَِّذي َعاَمَلُه ِبالرَّْحَمةِ    «: َفَأَجاَب37» َقِريبًا ِللَِّذي َوَقَع ِبَأْيِدي اللُُّصوِص؟     

 » !َواْعَمْل َأْنَت َهَكَذا
 

 يميسوع في بيت مرثا ومر
َوَكاَن َلَها  39. َوَبْيَنَما ُهْم ِفي الطَِّريِق، َدَخَل ِإْحَدى اْلُقَر ى، َفاْسَتْقَبَلْتُه اْمَرَأٌة اْسُمَها َمْرَثا ِفي َبْيِتَها                       38

ًة ِبُشُؤوِن اْلِخْدَمِة   َأمَّا َمْرَثا َفَكاَنْت ُمْنَهِمكَ    40. ُأْخٌت اْسُمَها َمْرَيُم، َجَلَسْت ِعْنَد َقَدَمْي َيُسوَع َتْسَمُع َكِلَمَتهُ            
» !َياَربُّ، َأَما ُتَباِلي ِبَأنَّ ُأْخِتي َقْد َتَرَكْتِني َأْخِدُم َوْحِدي؟ َفُقْل َلَها َأْن ُتَساِعَدِني               «: َفَأْقَبَلْت َوَقاَلتْ . اْلَكِثيَرِة

َولِكنَّ اْلَحاَجَة ِهَي    42.  َوَقِلَقٌة ُألُموٍر َكِثيَرةٍ    َأْنِت ُمْهَتمَّةٌ ! َمْرَثا، َمْرَثا «: َولِكنَّ َيُسوَع َردَّ َعَلْيَها َقاِئالً      41
 » !ِإَلى َواِحٍد، َوَمْرَيُم َقِد اْخَتاَرِت النَِّصيَب الصَّاِلَح الَِّذي َلْن ُيْؤَخَذ ِمْنَها

 
 الصالة الرَّبانية

11  
َياَربُّ، َعلِّْمَنا َأْن ُنَصلَِّي َكَما َعلََّم          «:  َتَالِميِذهِ َوَكاَن ُيَصلِّي ِفي َأَحِد اَألَماِكِن، َفَلمَّا اْنَتَهى، َقاَل َلُه َأَحدُ                 

ِلَيَتَقدَِّس اْسُمَك، ِلَيْأِت   ! َأَباَنا غالَِّذي ِفي السََّماَواِتف   : ِعْنَدَما ُتَصلُّوَن، ُقوُلوا  «: َفَقاَل َلُهمْ 2. »ُيوَحنَّا َتَالِميَذهُ 



َواْغِفْر 4ُخْبَزَنا َكَفاَفَنا َأْعِطَنا ُكلَّ َيْوٍم؛       3. لسََّماِء َكذِلَك َعَلى اَألْرِضف   غِلَتُكْن َمِشيَئُتَك َكَما ِفي ا     . َمَلُكوُتَك
 » !َلَنا َخَطاَياَنا، َألنََّنا َنْحُن َأْيضًا َنْغِفُر ِلُكلِّ َمْن ُيْذِنُب ِإَلْيَنا؛ َوَال ُتْدِخْلَنا ِفي َتْجِرَبٍة لِكْن َنجَِّنا ِمَن الشِّرِّيِر

َياَصِديِقي، َأْقِرْضِني : َمْن ِمْنُكْم َيُكوُن َلُه َصِديٌق، َفَيْذَهُب ِإَلْيِه ِفي ُمْنَتَصِف اللَّْيِل َوَيُقوُل َلُه«: َل َلُهْمُثمَّ َقا5
: ُه ِمَن الدَّاِخلِ  لِكنَّ َصِديَقُه ُيِجيبُ  7! َفَقْد َجاَءِني َصِديٌق ِمْن َسَفٍر، َوَلْيَس ِعْنِدي َما ُأَقدُِّم َلهُ           6َثَالَثَة َأْرِغَفٍة،   

ِإْن : َأُقوُل َلُكمْ 8! َال َأْقِدُر َأْن َأُقوَم َوُأْعِطَيكَ    . َفَقْد َأْقَفْلُت اْلَباَب، َوَها َأَنا َوَأْوَالِدي ِفي اْلِفَراشِ       ! َال ُتْزِعْجِني 
َفِإنِّي 9. ْدَر َما َيْحَتاُج ِإَلْيِه، َألنَُّه َأَلحَّ ِفي الطََّلِبَكاَن َال َيُقوُم َوُيْعِطيِه َألنَُّه َصِديُقُه، َفَالُبدَّ َأْن َيُقوَم َوُيْعِطَيُه َق

َفِإنَّ ُكلَّ َمْن َيْطُلُب َيَناُل، َوَمْن َيْسَعى         10: اْطُلُبوا، ُتْعَطْوا؛ اْسَعْوا، َتِجُدوا؛ اْقَرُعوا، ُيْفَتْح َلُكمْ        : َأُقوُل َلُكمْ 
يُّ َأٍب ِمْنُكْم َيْطُلُب ِمْنُه اْبُنُه ُخْبزًا َفُيْعِطيِه َحَجرًا؟ َأْو َيْطُلُب َسَمَكًة َفُيْعِطيِه َفَأ11. َيِجُد، َوَمْن َيْقَرُع ُيْفَتُح َلُه

َفِإْن ُكْنُتْم، َأْنُتُم اَألْشَراُر، َتْعِرُفوَن َأْن ُتْعُطوا        13َأْو َيْطُلُب َبْيَضًة، َفُيْعِطيِه َعْقَربًا؟       12َبَدَل السََّمَكِة َحيًَّة؟     
 »َدُكْم َعَطاَيا َجيَِّدًة، َفَكْم ِباَألْحَرى اآلُب، الَِّذي ِمَن السََّماِء َيَهُب الرُّوَح اْلُقُدَس ِلَمْن َيْسَأُلوَنُه؟ َأْوَال

 
 يسوع وبعلزبول

. ، َنَطَق اَألْخَرسُ  َفَلمَّا ُطِرَد الشَّْيَطانُ  . َكاَن ذِلَك الشَّْيَطاُن َقْد َأْخَرَسهُ     ) ِمن َرُجلٍ (َوَكاَن َيْطُرُد َشْيَطانًا    14
16. »ِإنََّما َيْطُرُد الشََّياِطيَن ِبَبْعَلَزُبوَل َرِئيِس الشََّياِطينِ      «: َولِكنَّ َبْعضًا ِمْنُهْم َقاُلوا   15. َفَتَعجََّبِت الُجُموعُ 

َتْنَقِسُم َعَلى  ُكلُّ َمْمَلَكٍة«:  َوَقاَل َلُهْمَولِكنَُّه َعِلَم َأْفَكاَرُهْم17. َوَطَلَب ِمْنُه آَخُروَن، ِلُيَجرُِّبوُه، آَيًة ِمَن السََّماءِ  
َفِإْن َكاَن الشَّْيَطاُن َكذِلَك َقِد اْنَقَسَم َعَلى َذاِتِه، َفَكْيَف 18. َعَلى َبْيٍت َيْسُقُط) َيْنَقِسُم(َذاِتَها َتْخَرُب، َوُكلُّ َبْيٍت 

َولِكْن، ِإْن ُكْنُت َأَنا َأْطُرُد الشََّياِطيَن              19. َياِطيَن ِبَبْعَلَزُبولَ  َتْصُمُد َمْمَلَكُتُه؟ َفَقْد ُقْلُتْم ِإنِّي َأْطُرُد الشَّ                
َأمَّا ِإَذا ُكْنُت َأْطُرُد الشََّياِطيَن ِبِإْصَبِع       20. ِبَبْعَلَزُبوَل، َفَأْبَناُؤُكْم ِبَمْن َيْطُرُدوَنُهْم؟ ِلذِلَك ُهْم َيْحُكُموَن َعَلْيُكمْ         

ِعْنَدَما َيْحُرُس اْلَقِويُّ َبْيَتُه َوُهَو ِبَكاِمِل ِسَالِحِه، َتُكوُن َأْمِتَعُتُه ِفي                21. ْيُكْم َمَلُكوُت اهللاِ   اِهللا، َفَقْد َأْقَبَل َعلَ     
َمَد َعَلْيِه،  َولِكْن ِعْنَدَما َيْغُزوُه َمْن ُهَو َأْقَوى ِمْنُه َفَيْغِلُبُه، َفِإنَُّه ُيَجرُِّدُه ِمْن َكاِمِل ِسَالِحِه الَِّذي اْعتَ               22. َمْأَمٍن

 .َمْن َلْيَس َمِعي، َفُهَو ِضدِّي؛ َوَمْن َال َيْجَمُع َمِعي، َفُهَو ُيَفرُِّق23. ُثمَّ ُيَوزُِّع َغَناِئَمُه
 

 عودة الروح النجس
: ِة، َوِإْذ َال َيِجُد، َيُقولُ    َبْعَد َأْن َيْخُرَج الرُّوُح النَِّجُس ِمَن اِإلْنَساِن، َيِهيُم ِفي اَألَماِكِن اْلَقاِحَلِة َطَلبًا ِللرَّاحَ            24

َفَيْذَهُب َوَيْصَطِحُب َسْبَعَة    26. َوِعْنَدَما َيْأِتي، َيِجُدُه َمْكُنوسًا ُمَزيَّناً      25! َسَأْرِجُع ِإَلى َبْيِتي الَِّذي َغاَدْرُتهُ      
اْلَحاَلُة اَألِخيَرُة ِلذِلَك اِإلْنَساِن َأْرَدَأ ِمَن           َأْرَواٍح ُأَخَر َأْرَدَأ ِمْنُه، َفَتْدُخُل ذِلَك اِإلْنَساَن َوَتْسُكُنُه، َفَتِصيُر                   

 » !اُألوَلى
ُطوَبى ِلْلَبْطِن الَِّذي َحَمَلَك،      «: َوَبْيَنَما ُهَو َيَتَكلَُّم ِبَهَذا، َرَفَعِت اْمَرَأٌة ِمْن َبْيِن اْلَجْمِع َصْوَتَها َقاِئَلًة َلهُ                   27

 .»َبْل ُطوَبى ِللَِّذيَن َيْسَمُعوَن َكِلَمَة اِهللا َوَيْعَمُلوَن ِبَها«: ِإالَّ َأنَُّه َقاَل28 »!َوالثَّْدَيْيِن اللََّذْيِن َرِضْعَتُهَما
 

 الجموع يطلبون آية
 َهَذا اْلِجيُل ِجيٌل ِشرِّيٌر، َيْطُلُب آَيًة َوَلْن ُيْعَطى آَيًة ِإالَّ            «: َوِإْذ َكاَنِت اْلُجُموُع َتْزَدِحُم َعَلْيِه، َأَخَذ َيُقولُ        29

ِإنَّ 31. َفِإنَُّه َكَما َكاَن ُيوَناُن آَيًة َألْهِل ِنيَنَوى، َفَهَكَذا َأْيضًا َيُكوُن اْبُن اِإلْنَساِن ِلَهَذا اْلِجيلِ                 30. آَيَة ُيوَنانَ 
 اَألْرِض ِلَتْسَمَع ِحْكَمَة     َمِلَكَة اْلَجُنوِب َسَتُقوُم ِفي الدَّْيُنوَنِة َمَع َهَذا اْلِجيِل َوَتِديُنُه َألنََّها َجاَءْت ِمْن َأَقاِصي                

: َوَأْهُل ِنيَنَوى َسَيِقُفوَن ِفي الدَّْيُنوَنِة َمَع َهَذا اْلِجيِل َوَيِديُنوَنهُ              32! َوَها ُهَنا َأْعَظُم ِمْن ُسَلْيَمانَ       . ُسَلْيَماَن
 .َوَها ُهَنا َأْعَظُم ِمْن ُيوَناَن. َألنَُّهْم َتاُبوا َلَدى َوْعِظ ُيوَناَن َلُهْم
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َولِكْن، َال َأَحَد ُيْشِعُل ِمْصَباحًا َوَيَضُعُه ِفي َمَكاٍن َمْخِفيٍّ َأْو َتْحَت اْلِمْكَياِل، َبْل َيْرَفُعُه َعَلى اْلَمَناَرِة                          33
يَمًة، َيُكوُن َجَسُدَك ُكلُُّه       َفِعْنَدَما َتُكوُن َعْيُنَك َسلِ      : َعْيُنَك ِهَي ِمْصَباُح اْلَجَسدِ      34. ِلَيَرى الدَّاِخُلوَن النُّورَ    



َفَتَنبَّْه ِإَذْن ِلَئالَّ َيُكوَن النُّوُر الَِّذي      35. ُمَنوَّرًا؛ َأمَّا ِعْنَدَما َتُكوُن َعْيُنَك ِشرِّيَرًة، َفَيُكوُن َجَسُدَك َأْيضًا ُمْظِلماً          
 ِفيِه َجاِنٌب ُمْظِلٌم، َفِإنَُّه َيُكوُن ُمَنوَّرًا ِبَكاِمِلِه، َكَأنََّما          ِإَذْن، ِإْن َكاَن َجَسُدَك ُكلُُّه ُمَنوَّرًا َوَلْيسَ       36. ِفيَك َظَالماً 

 » !َأَناَر َلَك اْلِمْصَباُح ِبِإْشَعاِعِه
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َولِكنَّ اْلَفرِّيِسيَّ  38. َواتََّكَأ) َبْيَتُه(َفَدَخَل  . َوَبْيَنَما ُهَو َيَتَكلَُّم، َطَلَب ِإَلْيِه َأَحُد اْلَفرِّيِسيِّيَن َأْن َيَتَغدَّى ِعْنَدهُ            37

َأْنُتُم اْلَفرِّيِسيِّيَن ُتَنظُِّفوَن اْلَكْأَس َوالصَّْحَفَة     «: َفَقاَل َلُه الرَّبُّ  39. َتَعجََّب َلمَّا َرَأى َأنَُّه َلْم َيْغَتِسْل َقْبَل اْلَغَداءِ        
َأيَُّها اَألْغِبَياُء، َأَلْيَس الَِّذي َصَنَع اْلَخاِرَج َقْد          40. ِل َمْمُلوُؤوَن َنْهبًا َوُخْبثاً    ِمَن اْلَخاِرِج، َولِكنَُّكْم ِمَن الدَّاخِ      

َولِكِن 42. َأْحَرى ِبُكْم َأْن َتَتَصدَُّقوا ِبَما ِعْنَدُكْم، َفِإَذا ُكلُّ َشْيٍء َيُكوُن َطاِهرًا َلُكمْ              41َصَنَع الدَّاِخَل َأْيضًا؟     
َأيَُّها اْلَفرِّيِسيُّوَن َفِإنَُّكْم َتْدَفُعوَن ُعْشَر النَّْعَنِع َوالسَّذَّاِب َواْلُبُقوِل اُألْخَرى، َوَتَتَجاَوُزوَن َعِن                      اْلَوْيُل َلُكْم     

يُّوَن، َفِإنَُّكْم ُتِحبُّوَن اْلَوْيُل َلُكْم َأيَُّها اْلَفرِّيِس43! َكاَن َيِجُب َأْن َتْعَمُلوا َهَذا َوَال ُتْهِمُلوا َذاَك: اْلَعْدِل َوَمَحبَِّة اِهللا
اْلَوْيُل َلُكْم، َفِإنَُّكْم ُتْشِبُهوَن     44! َتَصدَُّر اْلَمَقاِعِد اُألوَلى ِفي اْلَمَجاِمِع َوَتَلقِّي التَِّحيَّاِت ِفي السَّاَحاِت اْلَعامَّةِ             

 »!اْلُقُبوَر اْلَمْخِفيََّة، َيْمِشي النَّاُس َعَلْيَها َوُهْم َال َيْعَلُموَن
َواْلَوْيُل «: َفَقاَل46. »َياُمَعلُِّم، ِإنََّك ِبَقْوِلَك َهَذا ُتِهيُنَنا َنْحُن َأْيضاً      «: َوَتَكلََّم َأَحُد ُعَلَماِء الشَِّريَعِة، َقاِئًال َلهُ     45

ْنُتْم َال َتَمسُّوَنَها ِبِإْصَبٍع ِمْن           َوَأ َأْيضًا َلُكْم َياُعَلَماَء الشَِّريَعِة، َفِإنَُّكْم ُتَحمُِّلوَن النَّاَس َأْحَماًال ُمْرِهَقًة،                      
َفَأْنُتْم ِإَذْن َتْشَهُدوَن ُمَواِفِقيَن َعَلى 48. اْلَوْيُل َلُكْم، َفِإنَُّكْم َتْبُنوَن ُقُبوَر اَألْنِبَياِء َوآَباُؤُكْم َقَتُلوُهْم47! َأَصاِبِعُكْم

َسُأْرِسُل : ِلَهَذا السََّبِب َأْيضًا َقاَلْت ِحْكَمُة اهللاِ       49. ُتْم َتْبُنوَن ُقُبوَرُهمْ   َفُهْم َقَتُلوا اَألْنِبَياَء، َوَأنْ    : َأْعَماِل آَباِئُكمْ 
َحتَّى ِإنَّ ِدَماَء َجِميِع اَألْنِبَياِء اْلَمْسُفوَكَة ُمْنُذ َتْأِسيِس         50ِإَلْيِهْم َأْنِبَياَء َوُرُسًال، َفَيْقُتُلوَن ِمْنُهْم َوَيْضَطِهُدوَن،        

: َأُقوُل َلُكمْ ! ِمْن َدِم َهاِبيَل ِإَلى َدِم َزَكِريَّا الَِّذي ُقِتَل َبْيَن اْلَمْذَبِح َواْلُقْدسِ            51َطاَلُب ِبَها َهَذا اْلِجيُل،     اْلَعاَلِم، يُ 
ْم َخِطْفُتْم ِمْفَتاَح اْلَمْعِرَفِة، اْلَوْيُل َلُكْم َياُعَلَماَء الشَِّريَعِة، َفِإنَُّك52. َنَعْم، ِإنَّ ِتْلَك الدَِّماَء ُيَطاَلُب ِبَها َهَذا اْلِجيلُ       
 » !َفَال َأْنُتْم َدَخْلُتْم َوَال َتَرْكُتُم الدَّاِخِليَن َيْدُخُلوَن

َوفِيَما ُهَو َخاِرٌج ِمْن ُهَناَك، َبَدَأ اْلَكَتَبُة َواْلَفرِّيِسيُّوَن ُيَضيُِّقوَن َعَلْيِه َكِثيرًا، َوَأَخُذوا َيْسَتْدِرُجوَنُه ِإَلى                      53
 .َوُهْم ُيَراِقُبوَنُه َسْعيًا ِإَلى اْصِطَياِدِه ِبَكَالٍم َيُقوُلُه54ْلَكَالِم ِفي ُأُموٍر َكِثيَرٍة، ا
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َالِميِذِه َوِفي ِتْلَك اَألْثَناِء، ِإِذ اْحَتَشَد َعَشَراُت اُألُلوِف ِمَن الشَّْعِب َحتَّى َداَس َبْعُضُهْم َبْعضًا، َأَخَذ َيُقوُل ِلتَ                    

َفَما ِمْن َمْسُتوٍر َلْن ُيْكَشَف، َوَال ِمْن         2! اْحَذُروا َألْنُفِسُكْم ِمْن َخِميِر اْلَفرِّيِسيِّيَن الَِّذي ُهَو الرَِّيا ءُ            «: َأوًَّال
َحدَّْثُتْم ِبِه َهْمسًا ِفي اْلُغَرِف ِلَذِلَك ُكلُّ َما ُقْلُتُموُه ِفي الظََّالِم َسْوَف ُيْسَمُع ِفي النُّوِر، َوَما تَ          3. ِسرٍّ َلْن ُيْعَرفَ  

 .الدَّاِخِليَِّة َسْوَف ُيَذاُع َعَلى ُسُطوِح اْلُبُيوِت
َال َتَخاُفوا ِمَن الَِّذيَن َيْقُتُلوَن اْلَجَسَد ُثمَّ َال َيْسَتِطيُعوَن َأْن َيْفَعُلوا َأْكَثَر ِمْن                 : َعَلى َأنِّي َأُقوُل َلُكْم َياَأِحبَّاِئي     4
َنَعْم، َأُقوُل َلُكْم، ِمْن     . َخاُفوا ِمَن اْلَقاِدِر َأْن ُيْلِقَي ِفي َجَهنََّم َبْعَد اْلَقْتلِ           : َولِكنِّي ُأِريُكْم ِممَّْن َتَخاُفونَ    5. ذِلَك

 ِإنَّ َشْعَر     َبْل7. َأَما ُتَباُع َخْمَسُة َعَصاِفيَر ِبَفْلَسْيِن؟ َوَمَع ذِلَك َال َيْنَسى اُهللا َواِحدًا ِمْنَها                       6! َهَذا َخاُفوا  
ُكلُّ َمْن  : َولِكْن َأُقوُل َلُكمْ   «8! َفَال َتَخاُفوا ِإَذْن، َأْنُتْم َأْفَضُل ِمْن َعَصاِفيَر َكِثيَرةٍ             . ُرُؤوِسُكْم ُكلَُّه َمْعُدودٌ   

َمْن َأْنَكَرِني َأَماَم النَّاِس، ُيْنَكُر     َو9. َمَالِئَكِة اهللاِ  َيْعَتِرُف ِبي َأَماَم النَّاِس، َيْعَتِرُف ِبِه اْبُن اِإلْنَساِن َأْيضًا َأَمامَ          
َوَأمَّا َمْن َجدََّف َعَلى الرُّوِح اْلُقُدِس، َفَلْن       . َوَمْن َقاَل َكِلَمًة ِبَحقِّ اْبِن اِإلْنَساِن، ُيْغَفُر َلهُ       10. َأَماَم َمَالِئَكِة اهللاِ  

 !ُيْغَفَر َلُه
 اْلَمَجاِمِع َواْلُحكَّاِم َوالسُّْلَطاِت، َفَال َتْهَتمُّوا َكْيَف َأْو ِبَماَذا َتُردُّوَن، َوَال              َوِعْنَدَما ُيْؤَتى ِبُكْم ِلْلُمُثوِل َأَمامَ     11

 .»َفِإنَّ الرُّوَح اْلُقُدَس َسُيَلقُِّنُكْم ِفي ِتْلَك السَّاَعِة َعْيِنَها َما َيِجُب َأْن َتُقوُلوا12! ِبَما َتُقوُلوَن
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: َولِكنَُّه َقاَل َلهُ     14» !َياُمَعلُِّم، ُقْل َألِخي َأْن ُيَقاِسَمِني اِإلْرثَ             «:  َواِحٌد ِمْن َبْيِن اْلَجْمعِ           َوَقاَل َلهُ  13

َفَمَتى . اْحَذُروا َوَتَحفَُّظوا ِمَن الطََّمعِ   «: َوَقاَل ِلْلَجْمعِ 15» َياِإْنَساُن، َمْن َأَقاَمِني َعَلْيُكَما َقاِضيًا َأْو ُمَقسِّمًا؟      «
ِإْنَساٌن َغِنيٌّ َغلَّْت َلُه     «َوَضَرَب َلُهْم َمَثًال، َقاَل       16. »اَن اِإلْنَساُن ِفي َسَعٍة، َال َتُكوُن َحَياُتُه ِفي َأْمَواِلهِ            َك

َحاِصيِلي؟ َماَذا َأْعَمُل َوَلْيَس ِعْنِدي َمَكاٌن َأْخِزُن ِفيِه مَ        : َفَفكََّر ِفي َنْفِسِه َقاِئالً    17. َأْرُضُه َمَحاِصيَل َواِفَرةً  
َوَأُقوُل 19. َأْهِدُم َمَخاِزِني َوَأْبِني َأْعَظَم ِمْنَها، َوُهَناَك َأْخِزُن َجِميَع ِغَالِلي َوَخْيَراِتي: َأْعَمُل َهَذا : َوَقاَل18

20! اْشَرِبي َواْطَر ِبي  َياَنْفُس، ِعْنَدِك َخْيَراٌت َكِثيَرٌة َمْخُزوَنٌة ِلِسِنيَن َعِديَدٍة، َفاْسَتِريِحي َوُكِلي وَ          : ِلَنْفِسي
َهِذِه ِهَي َحاَلُة َمْن      21َياَغِبيُّ، َهِذِه اللَّْيَلَة ُتْطَلُب َنْفُسَك ِمْنَك، َفِلَمْن َيْبَقى َما َأْعَدْدَتُه؟                  : َولِكنَّ اَهللا َقاَل َلهُ     

 »!َيْخِزُن اْلُكُنوَز ِلَنْفِسِه َوَال َيُكوُن َغِنّيًا ِعْنَد اِهللا
 

 اهللا يعتني بنا
. َال َتْهَتمُّوا ِلَحَياِتُكْم ِبَما َتْأُكُلوَن، َوَال َألْجَساِدُكْم ِبَما َتْكَتُسونَ         : ِلَهَذا السََّبِب َأُقوُل َلُكمْ   «: ُثمَّ َقاَل ِلَتَالِميِذهِ  22
َفِهَي َال َتْزَرُع   ! مَُّلوا اْلِغْرَبانَ َتَأ24. ِإنَّ اْلَحَياَة َأْكَثُر ِمْن ُمَجرَِّد َطَعاٍم، َواْلَجَسَد َأْكَثُر ِمْن ُمَجرَِّد ِكَساءٍ              23

25. َفَكْم َأْنُتْم َأْفَضُل َكِثيرًا ِمَن الطُُّيورِ      . َوَال َتْحُصُد، َوَلْيَس ِعْنَدَها َمْخَزٌن َوَال ُمْسَتْوَدٌع، َبْل َيُعوُلَها اهللاُ            
َفَما ُدْمُتْم َغْيَر َقاِدِريَن َوَلْو َعَلى        26َلْو َساَعًة َواِحَدًة؟     َولِكْن، َأيٌّ ِمْنُكْم، ِإَذا اْهَتمَّ َيْقِدُر َأْن ُيِطيَل ُعْمَرُه وَ             

َفِهَي َال َتْتَعُب َوَال       ! َتَأمَُّلوا الزََّناِبَق َكْيَف َتْنُمو      27َأْصَغِر اُألُموِر، َفِلَماَذا َتْهَتمُّوَن ِباُألُموِر اُألْخَرى؟             
َفِإْن َكاَن  28َماُن ِفي ِقمَِّة َمْجِدِه َلْم َيْكَتِس َما ُيَعاِدُل َواِحَدًة ِمْنَها َبَهاًء؟               َحتَّى ُسَليْ : َتْغِزُل، َولِكنِّي َأُقوُل َلُكمْ    

اُهللا َيْكُسو اْلُعْشَب َثْوبًا َكَهَذا، َمَع َأنَُّه َيُكوُن اْلَيْوَم ِفي اْلَحْقِل َوَغدًا ُيْطَرُح ِفي التَّنُّوِر، َفَكْم َأْنُتْم َأْوَلى ِمَن                          
َفَعَلْيُكْم َأْنُتْم َأالَّ َتْسَعْوا ِإَلى َما َتْأُكُلوَن َوَتْشَرُبوَن، َوَال              29َياَقِليِلي اِإليَماِن؟    ) ِبَأْن َيْكُسَوُكُم اُهللا       (اْلُعْشِب

ِإنََّما 31. ْم َتْحَتاُجوَن ِإَلْيَها  َفَهِذِه اْلَحاَجاُت ُكلَُّها َتْسَعى ِإَلْيَها ُأَمُم اْلَعاَلِم، َوَأُبوُكْم َيْعَلُم َأنَّكُ            30. َتُكوُنوا َقِلِقينَ 
 .اْسَعْوا ِإَلى َمَلُكوِتِه، َفُتَزاُد َلُكْم َهِذِه ُكلَُّها

ِبيُعوا َما َتْمِلُكوَن َوَأْعُطوا 33. َال َتَخاُفوا، َأيَُّها اْلَقِطيُع الصَِّغيُر، َألنَّ َأَباُكْم َقْد ُسرَّ َأْن ُيْعِطَيُكُم اْلَمَلُكوَت32
. َواْجَعُلوا َلُكْم َأْكَياسًا َال َتْبَلى، َكْنزًا ِفي السََّماَواِت َال َيْنَفُد، َحْيُث َال َيْقَتِرُب ِلصٌّ َوَال ُيْفِسُد ُسوسٌ                  َصَدَقًة،  

 .َألنَُّه َحْيُث َيُكوُن َكْنُزُكْم، َيُكوُن َقْلُبُكْم َأْيضًا34
 

 َمثل العبيد اُألمناء
َوُكوُنوا ِمْثَل ُأَناٍس َيْنَتِظُروَن ُرُجوَع         36 ِباَألْحِزَمِة َوَمَصاِبيُحُكْم ُمَضاَءًة،         ِلَتُكْن َأْوَساُطُكْم َمْشُدوَدةً    35

ُطوَبى ُألولِئَك اْلَعِبيِد الَِّذيَن    37. َسيِِّدِهْم ِمْن َوِليَمِة اْلُعْرِس، َحتَّى ِإَذا َوَصَل َوَقَرَع اْلَباَب َيْفَتُحوَن َلُه َحاالً             
ِإنَُّه َيُشدُّ َوَسَطُه ِباْلِحَزاِم َوَيْجَعُلُهْم َيتَِّكُئوَن َوَيُقوُم          : اْلَحقَّ َأُقوُل َلُكمْ   .  َلَدى َعْوَدِتِه َساِهِرينَ    َيِجُدُهْم َسيُِّدُهمْ 

39.  اْلَحالِ َفُطوَبى َلُهْم ِإَذا َرَجَع ِفي الرُّْبِع الثَّاِني َأِو الثَّاِلِث ِمَن اللَّْيِل َوَوَجَدُهْم َعَلى ِتْلكَ                     38. َيْخِدُمُهْم
َأنَُّه َلْو َكاَن َربُّ اْلَبْيِت َيْعِرُف ِفي َأيَِّة َساَعٍة َيْدَهُمُه اللِّصُّ، َلَكاَن َسِهَر َوَما َتَرَك َبْيَتُه                    : َوَلِكِن اْعَلُموا َهَذا  

 .»َال َتَتَوقَُّعوَنَهاَفُكوُنوا َأْنُتْم ُمْسَتِعدِّيَن، َألنَّ اْبَن اِإلْنَساِن َسَيُعوُد ِفي َساَعٍة 40. ُيْنَقُب
 

 َمثل الوكيل األمين
َمْن ُهَو  «: َفَقاَل الرَّبُّ 42» َياَربُّ، َأَلَنا َتْضِرُب َهَذا اْلَمَثَل َأْم ِلْلَجِميِع َعَلى السََّواِء؟           «: َوَسَأَلُه ُبْطُرسُ 41

43 َبْيِتِه ِلُيَقدَِّم َلُهْم ِحصََّتُهْم ِمَن الطََّعاِم ِفي ِحيِنَها؟           ِإَذِن اْلَوِكيُل اَألِميُن اْلَعاِقُل الَِّذي ُيِقيُمُه َسيُِّدُه َعَلى َأْهلِ         
 .ُطوَبى ِلَذِلَك اْلَعْبِد الَِّذي َيِجُدُه َسيُِّدُه ، َلَدى ُرُجوِعِه ، َيُقوُم ِبَهَذا اْلَعَمِل

َسيِِّدي َسَيَتأخَُّر  : ْن ِإَذا َقاَل َذِلَك اْلَعْبُد ِفي َنْفِسهِ      َولِك45. ِإنَُّه ُيِقيُمُه َعَلى َجِميِع ُمْمَتَلَكاِتهِ    : اْلَحقَّ َأُقوُل َلُكمْ  44
َفِإنَّ َسيَِّد َذِلَك اْلَعْبِد َيْرِجُع     46ِفي ُرُجوِعِه؛ َوَأَخَذ َيْضِرُب اْلَخاِدِميَن َواْلَخاِدَماِت َوَيْأُكُل َوَيْشَرُب َوَيْسَكُر،           

َوَأمَّا َذِلَك اْلَعْبُد الَِّذي      47. ِرُفَها، َفُيَمزُِّقُه َوَيْجَعُل َمِصيَرُه َمَع اْلَخاِئِنينَ         ِفي َيْوٍم َال َيَتَوقَُّعُه َوَساَعٍة َال َيعْ          



ًولِكنَّ الَِّذي َال َيْعَلُمَها َوَيْعَمُل َما َيْسَتْوِجُب الضَّْرَب، َفِإنَُّه             48. َيْعَمُل ِبِإَراَدِة َسيِِّدِه، َفِإنَُّه َسُيْضَرُب َكِثيراً       
 .َفَكلُّ َمْن ُأْعِطَي َكِثيرًا، ُيْطَلُب ِمْنُه َكِثيٌر؛ َوَمْن ُأْوِدَع َكِثيرًا، ُيَطاَلُب ِبَأْكَثَر. ُب َقِليًالَسُيْضَر

 
 يسوع والعالم

يَّ َأْن َأَتَعمََّد   َولِكنَّ ِلي َمْعُموِديًَّة َعلَ   50ِجْئُت ُألْلِقَي َعَلى اَألْرِض َنارًا، َفَلَكْم َأَودُّ َأْن َتُكوَن َقِد اْشَتَعَلْت؟             49
َال، َبْل  : َأَتُظنَّوَن َأنِّي ِجْئُت ُألرِسَي السََّالَم َعَلى األْرِض؟ َأُقوُل َلُكمْ         51!  ِبَها، َوَكْم َأَنا ُمَتَضاِيٌق َحتَّى َتِتمَّ      

َثَالَثٌة َعَلى اْثَنْيِن، َواْثَناِن : ْنَقِسُموَنَفِإنَُّه ُمْنُذ اآلَن َيُكوُن ِفي اْلَبْيِت اْلَواِحِد َخْمَسٌة َفيَ       52: ِباَألْحَرى االْنِقَسامَ 
َفاآلُب َيْنَقِسُم َعَلى اْبِنِه، َواالْبُن َعَلى َأِبيِه، َواُألمُّ َعَلى ِبْنِتَها، َواْلِبْنُت َعَلى ُأمَِّها، َواْلَحَماُة                53َعَلى َثَالَثٍة،   

 »!َعَلى َكنَِّتَها، َواْلَكنَُّة َعَلى َحَماِتَها
َوَهَكَذا ! اْلَمَطُر آتٍ  : ِعْنَدَما َتَرْوَن َسَحاَبًة َتْطُلُع ِمَن اْلَغْرِب، َتُقوُلوَن َحاالً              «:  َأْيضًا ِلْلُجُموعِ    َوَقاَل54
َتْعِرُفوَن َأْن  ! َيا ُمَراُؤونَ 56. َوَهَكَذا َيُكونُ ! َسَيُكوُن َحرٌّ : َوِعْنَدَما َتُهبُّ ِريُح اْلَجُنوِب، َتُقوُلونَ    55. َيُكوُن
َوِلَماَذا َال ُتَميُِّزوَن َما ُهَو َحقٌّ ِمْن          57َميُِّزوا َمْنَظَر اَألْرِض َواْلسََّماِء، َقَكْيَف َال ُتَميُِّزوَن َهَذا الزََّماَن؟              ُت

اَلَح َمَعُه، ِلَئالَّ    َفِفيَما َأْنَت َذاِهٌب َمَع َخْصِمَك ِإَلى اْلُمَحاَكَمِة، اْجَتِهْد ِفي الطَِّريِق ِلَتَتصَ                58ِتْلَقاِء َأْنُفِسُكْم؟    
ِإنََّك َلْن  : َأُقوُل َلكَ 59. َيُجرََّك ِإَلى اْلَقاِضي، َفُيَسلَِّمَك اْلَقاِضي ِإَلى الشَُّرِطيِّ، َوُيْلِقَيَك الشَُّرِطيُّ ِفي السِّْجنِ           

 »!ُهَناَك َأَبدًا َحتَّى َتُكوَن َقْد َوفَّْيَت َما َعَلْيَك ِإَلى آِخِر َفْلٍس َتْخُرَج ِمْن
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َوِفي ذِلَك اْلَوْقِت َعْيِنِه، َحَضَر َبْعُضُهْم َوَأْخَبُروُه َعْن َأْهِل اْلَجليِل الَِّذيَن َقَتَلُهْم ِبيَالُطُس َفَخَلَط ِدَماَءُهْم                         
يَن َكاُنوا َخاِطِئيَن َأْكَثَر ِمْن َأْهِل اْلَجِليِل          َأَتُظنُّوَن َأنَّ َهُؤَالِء اْلَجِليِليِّ    «: َفَردَّ َعَلْيِهْم َقاِئالً   2. ِبِدَماِء َذَباِئِحِهمْ 

َأْم 4! َال، َولِكْن ِإْن َلْم َتُتوُبوا َأْنُتْم َفَجِميُعُكْم َكَذِلَك َتْهِلُكونَ           : َأُقوُل َلُكمْ 3اْلَباِقيَن َحتَّى َالَقْوا َهَذا اْلَمِصيَر؟        
 َعَلْيِهِم اْلُبْرُج ِفي ِسْلَواَم َفَقَتَلُهْم، َكاُنوا ُمْذِنِبيَن َأْكَثَر ِمْن َجِميِع                      َتُظنُّوَن َأنَّ الثََّماِنَيَة َعَشَر الَِّذيَن َسَقطَ           

 »!َال، َولِكْن ِإْن َلْم َتُتوُبوا َأْنُتْم َفَجِميُعُكْم َكذِلَك َتْهِلُكوَن: َأُقوُل َلُكْم5السَّاِكِنيَن ِفي ُأوُرَشِليَم؟ 
 

 َمثل التينة غير المثمرة
َفَجاَءَها َطَلبًا ِللثََّمِر، َفَما َوَجَد      . َكاَن ِعْنَد َأَحِدِهْم َشَجَرُة ِتيٍن َمْغُروَسٌة ِفي َكْرِمهِ        «: َب َهَذا اْلَمَثلَ  ُثمَّ َضرَ 6
اْقَطْعَها، ِلَماَذا  : ْيئًاَهِذِه َثَالُث ِسِنيَن َوَأَنا َأْقِصُد َهِذِه التِِّيَنَة َطَلبًا ِللثََّمِر َفَال َأِجُد شَ                 : َفَقاَل ِلْلُمَزاِرعِ 7. َشْيئًا

َياَسيُِّد اْتُرْكَها َهِذِه السََّنَة َأْيضًا، َحتَّى َأْنُقَب التُّْرَبَة         : َولِكنَّ اْلُمَزاِرَع َأَجاَبُه َقاِئالً   8َنْتُرُكَها ُتَعطُِّل اَألْرَض؟    
 »!َبْعَد َذِلَك َتْقَطُعَهاَوِإالَّ، َف! َفَلَعلََّها ُتْنِتُج َثَمرًا9. ِمْن َحْوِلَها َوَأَضَع َسَمادًا

 
 شفاء امرأة َحدباء في السبت

َوِإَذا ُهَناَك اْمَرَأٌة َكاَن َقْد َسَكَنَها ُروٌح َفَأْمَرَضَها ِطيَلَة              11. َوَكاَن ُيَعلُِّم ِفي َأَحِد اْلَمَجاِمِع َذاَت َسْبتٍ          10
: َفَلمَّا َرآَها َيُسوُع، َدَعاَها، َوَقاَل َلَها          12. َتْنَتِصَب َأَبداً  َوَكاَنْت َحْدَباَء َال َتْقِدُر َأْن           . َثَماِني َعْشَرَة َسَنةً    

! َوَوَضَع َيَدْيِه َعَلْيَها، َفَعاَدْت ُمْسَتِقيَمًة ِفي اْلَحاِل، َوَمجََّدِت اَهللا              13» !َيااْمَرَأُة، َأْنِت ِفي ِحلٍّ ِمْن َداِئكِ       «
ِفي اُألْسُبوِع ِستَُّة   «:  َغَضُبُه َألنَّ َيُسوَع َشَفى ِفي السَّْبِت، َقاَل ِلْلَجْمعِ          ِإالَّ َأنَّ َرِئيَس اْلَمْجَمِع، َوَقْد َثارَ      14

: َفَردَّ َعَلْيِه الرَّبُّ َقاِئالً   15» !َفِفي َهِذِه اَأليَّاِم َتَعاَلْوا َواْسَتْشُفوا، َال ِفي َيْوِم السَّْبتِ         . َأيَّاٍم ُيْسَمُح ِفيَها ِباْلَعَملِ   
! َأالَّ َيُحلُّ ُكلُّ َواِحٍد ِمْنُكْم َيْوَم السَّْبِت ِرَباَط َثْوِرِه َأْو ِحَماِرِه ِمَن اْلِمْذَوِد َوَيْذَهُب ِبِه َفَيْسِقيهِ                    ! َياُمَراُؤوَن«
 َأَفَما َكاَن َيِجُب َأْن     َوَأمَّا َهِذِه اْلَمْرَأُة، َوِهَي اْبَنٌة ِإلْبَراِهيَم َقْد َرَبَطَها الشَّْيَطاُن ِطيَلَة َثَماِني َعْشَرَة َسَنًة،              16

َوِإْذ َقاَل َهَذا، َخِجَل َجِميُع ُمَعاِرِضيِه، َوَفِرَح اْلَجْمُع ُكلُُّه                 17» ُتَحلَّ ِمْن َهَذا الرَِّباِط ِفي َيْوِم السَّْبِت؟            
 .ِبَجِميِع اَألْعَماِل اْلَمِجيَدِة الَِّتي َكاَن ُيْجِريَها



 
 َمثل ِبزَرة الخردل

ِإنَُّه ُيْشِبُه ِبْزَرَة َخْرَدٍل َأَخَذَها ِإْنَساٌن َوَأْلَقاَها        19َماَذا ُيْشِبُه َمَلُكوُت اِهللا؟ َوِبَماَذا ُأَشبُِّهُه؟        «: َوَقاَل الرَّبُّ 18
 .»ِفي ُبْسَتاِنِه، َفَنَبَتْت َوَصاَرْت َشَجَرًة َعِظيَمًة، َوَتآَوْت ُطُيوُر السََّماِء ِفي َأْغَصاِنَها

 
 َمثل الخميرة

ِإنَُّه ُيْشِبُه َخِميَرًة َأَخَذْتَها اْمَرَأٌة َوَأْخَفْتَها ِفي َثَالَثِة َمَقاِديَر ِمَن 21ِبَماَذا ُأَشبُِّه َمَلُكوَت اِهللا؟ «: اَل َأْيضاً َوَق20
 »!الدَِّقيِق َحتَّى اْخَتَمَر اْلَعِجيُن ُكلُُّه

 
 الباب الضيق

: َوَسَأَلُه َأَحُدُهمْ 23. َبْعَد َواِحَدٍة، ُيَعلُِّم ِفيَها َوُهَو ُمَساِفٌر ِإَلى ُأوُرَشِليمَ        َواْجَتاَز ِفي اْلُمُدِن َواْلُقَرى َواِحَدًة       22
اْبِذُلوا اْلَجْهَد ِللدُُّخوِل ِمَن اْلَباِب           «24: َولِكنَُّه َقاَل ِلْلَجِميعِ     » َياَسيُِّد، َأَقِليٌل َعَدُد الَِّذيَن َسَيْخُلُصوَن؟          «

َفِمْن َبْعِد َما َيُكوُن َربُّ        25. وُل َلُكْم ِإنَّ َكِثيِريَن َسَيْسَعْوَن ِإَلى الدُُّخوِل، َفَال َيَتَمكَُّنونَ              الضَّيِِّق، َفِإنِّي َأقُ   
يُبُكْم َفُيِج! َياَربُّ اْفَتْح َلَنا   : اْلَبْيِت َقْد َقاَم َوَأْغَلَق اْلَباَب، َوَتْبَدُأوَن ِباْلُوُقوِف َخاِرجًا َتْقَرُعوَن اْلَباَب َقاِئِلينَ               

َأَكْلَنا َوَشِرْبَنا ِبُحُضوِرَك، َوَعلَّْمَت ِفي           : ِعْنَدِئٍذ َتْبَدُأوَن َتُقوُلونَ     26! َال َأْعِرُف ِمْن َأْيَن َأْنُتمْ           : َقاِئًال
! ِميَع َفاِعِلي اِإلْثمِ  َأُقوُل َلُكْم، َال َأْعِرُف ِمْن َأْيَن َأْنُتْم؛ اْغُرُبوا ِمْن َأَماِمي َياجَ          : َوَسْوَف َيُقولُ 27! َشَواِرِعَنا

ُهَناَك َسَيُكوُن اْلُبَكاُء َوَصِريُر اَألْسَناِن، ِعْنَدَما َتَرْوَن ِإْبَراِهيَم َوِإْسَحاَق َوَيْعُقوَب َوَجِميَع اَألْنِبَياِء ِفي                  28
ْرِب، َوِمَن الشَِّماِل َواْلَجُنوِب،     َوَسَيْأِتي ُأَناٌس ِمَن الشَّْرِق َواْلغَ     29. َمَلُكوِت اِهللا َوَأْنُتْم َمْطُروُحوَن َخاِرجاً     

 .»َفِإذًا آِخُروَن َيِصيُروَن َأوَِّليَن، َوَأوَُّلوَن َيِصيُروَن آِخِريَن30. َوَيتَِّكُئوَن ِفي َمَلُكوِت اِهللا
 

 يسوع وهيرودس
اْهُرْب ِمْن ُهَنا، َفِإنَّ      ! اْنُج ِبَنْفِسكَ «:  َلهُ ِفي ِتْلَك السَّاَعِة َنْفِسَها، َتَقدََّم ِإَلْيِه َبْعُض اْلَفرِّيِسيِّيَن، َقاِئِلينَ              31

َها َأَنا َأْطُرُد الشََّياِطيَن َوَأْشِفي      : اْذَهُبوا، ُقوُلوا ِلَهَذا الثَّْعَلبِ    «: َفَقاَل َلُهمْ 32. »ِهيُروُدَس َعاِزٌم َعَلى َقْتِلكَ    
َولِكْن َالُبدَّ َأْن ُأَكمَِّل َمِسيَرِتي اْلَيْوَم َوَغدًا        33.  ِبي ُكلُّ َشْيءٍ    َوِفي اْلَيْوِم الثَّاِلِث َيِتمُّ    . اْلَمْرَضى اْلَيْوَم َوَغداً  

 !َوَما َبْعَدُهَما، َألنَُّه َال ُيْمِكُن َأْن َيْهِلَك َنِبيٌّ ِإالَّ ِفي ُأوُرَشِليَم
 

 إنذار المسيح ُألورشليم
 َوَراِجَمَة اْلُمْرَسِليَن ِإَلْيَها؛ َكْم َمرٍَّة َأَرْدُت َأْن َأْجَمَع َأْوَالَدِك َمعًا            َياُأوُرَشِليُم، َياُأوُرَشِليُم، َياَقاِتَلَة اَألْنِبَياءِ   34

َوَأُقوُل ! َها ِإنَّ َبْيَتُكْم ُيْتَرُك َلُكْم َخَراباً      35! َكَما َتْجَمُع الدََّجاَجُة ِفَراَخَها َتْحَت َجَناَحْيَها، َولِكنَُّكْم َلْم ُتِريُدوا          
 »!ُمَباَرٌك اآلِتي ِباْسِم الرَّبِّ: ْم َلْن َتَرْوِني َأَبدًا، َحتَّى َيْأِتَي َوْقٌت َتُقوُلوَن ِفيِهِإنَُّك: َلُكْم
 

 شفاء رجل مصاب باالستسقاء
14  

َوِإَذا َأَماَمُه  2. وَنُهَوِإْذ َدَخَل َبْيَت َواِحٍد ِمْن ُرَؤَساِء اْلَفرِّيِسيِّيَن ِفي َذاِت َسْبٍت ِلَيَتَناَوَل الطََّعاَم، َكاُنوا ُيَراِقبُ                
َأَيِحلُّ ِإْجَراُء الشَِّفاِء «: َفَخاَطَب َيُسوُع ُعَلَماَء الشَِّريَعِة َواْلَفرِّيِسيِّيَن، َوَسَأَلُهمْ 3. ِإْنَساٌن ُمَصاٌب ِباالْسِتْسَقاءِ  

َمْن ِمْنُكْم َيْسُقُط    «: َوَعاَد َيْسَأُلُهمْ 5. َصَرَفُهَفَأَخَذُه َوَشَفاُه وَ   . َولِكنَُّهْم َظلُّوا َصاِمِتينَ   4» َيْوَم السَّْبِت َأْم َال؟    
 .َفَلْم َيْقِدُروا َأْن ُيِجيُبوُه َعْن َهَذا6» ِحَماُرُه َأْو َثْوُرُه ِفي ِبْئٍر َيْوَم السَّْبِت َوَال َيْنَتِشُلُه َحاال؟

 
 الضيافة والتواضع



ِعْنَدَما َيْدُعوَك َأَحٌد   «8: ْيَف اْخَتاُروا َأَماِكَن الصََّداَرِة، َفَقاَل َلُهمْ      َوَضَرَب ِلْلَمْدُعوِّيَن َمَثًال َبْعَدَما َالَحَظ كَ      7
9ِإَلى َوِليَمِة ُعْرٍس، َفَال َتتَِّكيْء ِفي َمَكاِن الصََّداَرِة، ِإْذ ُربََّما َكاَن َقْد َدَعا ِإَلْيِه َمْن ُهَو َأْرَفُع ِمْنَك َمَقامًا،                         

َوِعْنَدِئٍذ َتْنَسِحُب ِبَخَجٍل ِلَتْأُخَذ اْلَمَكاَن        ! َأْخِل اْلَمَكاَن ِلَهَذا الرَُّجلِ     : َدَعاُه َوَيُقوُل َلكَ   َفَيْأِتي الَِّذي َدَعاَك وَ     
َولِكْن، ِعْنَدَما ُتْدَعى، َفاْذَهْب َواتَِّكيْء ِفي اْلَمَكاِن اَألِخيِر، َحتَّى ِإَذا َجاَء الَِّذي َدَعاَك، َيُقوُل                    10. اَألِخيَر
َفِإنَّ ُكلَّ َمْن ُيَرفُِّع َنْفَسُه  11. َوِعْنَدِئٍذ َيْرَتِفُع َقْدُرَك ِفي َنَظِر اْلُمتَِّكِئيَن َمَعكَ      ! َياَصِديِقي، ُقْم ِإَلى الصَّْدرِ   : َلَك

 .»ُيوَضُع، َوَمْن َيَضُع َنْفَسُه ُيَرفَُّع
َشاًء، َفَال َتْدُع َأْصِدَقاَءَك َوَال ِإْخَوَتَك َوَال َأْقِرَباَءَك َوَال ِعْنَدَما ُتِقيُم َغَداًء َأْو َع«: َوَقاَل َأْيضًا ِللَِّذي َدَعاهُ   12

َولِكْن، ِعْنَدَما ُتِقيُم َوِليَمًة اْدُع      13. ِجيَراَنَك اَألْغِنَياَء، ِلَئالَّ َيْدُعوَك ُهْم َأْيضًا ِباْلُمَقاِبِل، َفَتُكوَن َقْد ُكوِفْئتَ             
َفَتُكوَن ُمَباَركًا َألنَّ َهُؤَالِء َال َيْمِلُكوَن َما ُيَكاِفُئوَنَك ِبِه، َفِإنََّك ُتَكاَفُأ  14ُعْرَج َواْلُعْمَي؛   اْلُفَقَراَء َواْلُمَعاِقيَن َوالْ  
 .»ِفي ِقَياَمِة اَألْبَراِر

 
 َمثل الوليمة

: َفَقاَل َلهُ 16» !َعاَم ِفي َمَلُكوِت اهللاِ    ُطوَبى ِلَمْن َسَيَتَناَوُل الطَّ    «: َفَلمَّا َسِمَع َهَذا َأَحُد اْلُمتَِّكِئيَن، َقاَل َلهُ          15
َتَعاَلْوا، : ُثمَّ َأْرَسَل َعْبَدُه َساَعَة اْلَعَشاِء ِلَيُقوَل ِلْلَمْدُعوِّينَ          17. َأَقاَم ِإْنَساٌن َعَشاًء َعِظيمًا، َوَدَعا َكِثيِرينَ        «

اْشَتَرْيُت َحْقًال، َوَعَليَّ َأْن َأْذَهَب : َفَقاَل َلُه َأوَُّلُهْم. سََّواِءَفَبَدَأ اْلَجِميُع َيْعَتِذُروَن َعَلى ال18! َفُكلُّ َشْيٍء َجاِهٌز
اْشَتَرْيُت َخْمَسَة َأْزَواِج َبَقٍر، َوَأَنا َذاِهٌب ُألَجرَِّبَها  َأْرُجو           : َوَقاَل َغْيُرهُ 19! َوَأَراُه َأْرُجو ِمْنَك َأْن َتْعُذَرِني     

َفَرَجَع اْلَعْبُد َوَأْخَبَر    21! َتَزوَّْجُت ِباْمَرَأٍة، َوِلذِلَك َال َأْقِدُر َأْن َأْحُضرَ          :  آَخرُ َوَقاَل20! ِمْنَك َأْن َتْعُذَرِني   
اْخُرْج َسِريعًا ِإَلى َشَواِرِع اْلَمِديَنِة َوَأِزقَِّتَها، َوَأْحِضِر        : ِعْنَدِئٍذ َغِضَب َربُّ اْلَبْيِت َوَقاَل ِلَعْبِدهِ      . َسيَِّدُه ِبذِلكَ 

َياَسيُِّد، َقْد َجَرى َما َأَمْرَت ِبِه،        : اْلَخاِدُم َيُقولُ ) َفَرَجَع(22! َراَء َواْلُمَعاِقيَن َواْلُعْرَج َواْلُعْمَي ِإَلى ُهَنا        اْلُفَق
ى الدُُّخوِل َحتَّى   اْخُرْج ِإَلى الطُُّرِق َوالسَِّياَجاِت َوَأْجِبِر النَّاَس َعلَ       : َفَقاَل السَّيُِّد ِلْلَعْبدِ  23. َوُيوَجُد َبْعُد َمَكانٌ  

 »!ِإنَّ َواِحدًا ِمْن ُأولِئَك اْلَمْدُعوِّيَن َلْن َيُذوَق َعَشاِئي: َفِإنِّي َأُقوُل َلُكْم24َيْمَتِليَء َبْيِتي، 
 

 ما يطلب من أتباع يسوع
 َأَحٌد، َوَلْم ُيْبِغضْ َأَباُه َوُأمَُّه          ِإْن َجاَء ِإَليَّ   «26: َوَكاَنْت ُجُموٌع َكِثيَرٌة َتِسيُر َمَعُه، َفاْلَتَفَت َوَقاَل َلُهمْ             25

َوَمْن َال َيْحِمُل    27. َوَزْوَجَتُه َوَأْوَالَدُه َوِإْخَوَتُه وَأَخَواِتِه، َبْل َنْفَسُه َأْيضًا، َفَال ُيْمِكُنُه َأْن َيُكوَن ِتْلِميذًا ِلي                   
َفَأيٌّ ِمْنُكْم، َوُهَو َراِغٌب ِفي َأْن َيْبِنَي ُبْرجًا، َال َيْجِلُس          28. يَصِليَبُه َوَيْتَبُعِني، َفَال ُيْمِكُنُه َأْن َيُكوَن ِتْلِميذًا لِ       

َوذِلَك ِلَئالَّ َيَضَع َلُه اَألَساَس َوَال َيْقِدَر َأْن             29َأوًَّال َوَيْحِسُب اْلُكْلَفَة ِلَيَرى َهْل ِعْنَدُه َما َيْكِفي ِإلْنَجاِزِه؟                 
َهَذا اِإلْنَساُن َشَرَع َيْبِني َوَعَجَز َعِن             : َقاِئِليَن30. النَّاِظِريَن َيْسَخُروَن ِمْنهُ    َأَفَال َيْأُخُذ َجِميُع        . ُيْنِجَزُه

َأْم َأيُّ َمِلٍك َذاِهٍب ِلُمَحاَرَبِة آَخَر، َال َيْجِلُس َأوًَّال َوَيْسَتِشيُر ِلَيَرى َهْل َيْقِدُر َأْن ُيَواِجَه ِبَعَشَرِة                  31اِإلْنَجاِز؟  
َواْلَعُدوُّ َماَزاَل َبِعيدًا، ُيْرِسُل ِإَلْيِه َوْفدًا، َطاِلبًا َما             َوِإالَّ َفِإنَُّه، 32. اِحَف َعَلْيِه ِبِعْشِريَن َأْلفاً     آالٍف ذِلَك الزَّ   

 .وَن ِتْلِميذًا ِليَهَكَذا ِإَذْن، ُكلُّ َواِحٍد ِمْنُكْم َال َيْهُجُر ُكلَّ َما َيْمِلُكُه، َال ُيْمِكُنُه َأْن َيُك33. َيُؤوُل ِإَلى الصُّْلِح
 

 َمثل الملح
ِإنَُّه َال َيْصُلُح َال ِللتُّْرَبِة َوَال       35َولِكْن ِإَذا َفَقَد اْلِمْلُح َطْعَمُه، َفِبَماَذا ُتَعاُد ِإَلْيِه ُمُلوَحُتُه؟             . ِإنََّما اْلِمْلُح َجيِّدٌ  34

 »! َفْلَيْسَمْعَمْن َلُه ُأُذَناِن ِللسَّْمِع،. ِللسََّماِد، َفُيْطَرُح َخاِرجًا
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َهَذا «: َفَتَذمََّر اْلَفرِّيِسيُّوَن َواْلَكَتَبُة َقاِئِليَن2. َوَكاَن َجِميُع ُجَباِة الضََّراِئِب َواْلَخاِطِئيَن َيَتَقدَُّموَن ِإَلْيِه ِلَيْسَمُعوُه
َأيُّ ِإْنَساٍن ِمْنُكْم ِعْنَدُه ِمَئُة      «4: َفَضَرَب َلُهْم َهَذا اْلَمَثَل َقاِئالً     3» !اِإلْنَساُن ُيَرحُِّب ِباْلَخاِطِئيَن َوَيْأُكُل َمَعُهمْ     



َخُروٍف َوَأَضاَع َواِحدًا ِمْنَها، َأَال َيْتُرُك التِّْسَعَة َوالتِّْسِعيَن ِفي اْلَبرِّيَِّة َوَيْذَهُب َيْبَحُث َعِن اْلَخُروِف الضَّاِئِع 
ُثمَّ َيُعوُد ِإَلى اْلَبْيِت، َوَيْدُعو اَألْصِدَقاَء              6َأْن َيِجَدُه، َيْحِمُلُه َعَلى َكِتَفْيِه َفِرحًا،                 َوَبْعَد   5َحتَّى َيِجَدُه؟      

َأُقوُل َلُكْم ِإنَُّه َهَكَذا َيُكوُن ِفي          7! اْفَرُحوا َمِعي، َألنِّي َوَجْدُت َخُروِفي الضَّاِئَع            : َواْلِجيَراَن، َقاِئًال َلُهمْ   
 ! ِبَخاِطيٍء َواِحٍد َتاِئٍب َأْكَثَر ِمْن ِتْسَعٍة َوِتْسِعيَن َباّرًا َال َيْحَتاُجوَن ِإَلى َتْوَبٍةالسََّماِء َفَرٌح

 
 َمثل الِدرَهم الضائع

َبْيَت َأْم َأيَُّة اْمَرَأٍة ِعْنَدَها َعَشَرُة َدَراِهَم، ِإَذا َأَضاَعْت ِدْرَهمًا َواِحدًا، َأَال ُتْشِعُل ِمْصَباحًا َوَتْكُنُس الْ                               8
اْفَرْحَن َمِعي، َألنِّي     : َوَبْعَد َأْن َتِجَدُه، َتْدُعو الصَِّديَقاِت َواْلَجاَراِت َقاِئَلةً            9َوَتْبَحُث ِباْنِتَباٍه َحتَّى َتِجَدُه؟         
 .»اِطيٍء َواِحٍد َيُتوُبَهَكَذا َيُكوُن َبْيَن َمالِئَكِة اِهللا َفَرٌح ِبَخ: َأُقوُل َلُكْم10. َوَجْدُت الدِّْرَهَم الَِّذي َأَضْعُتُه

 
 َمثل االبن الضال

َياَأِبي، َأْعِطِني اْلِحصََّة الَِّتي َتُخصُِّني ِمَن            : َفَقاَل َأْصَغُرُهَما َألِبيهِ    12. َكاَن ِإلْنَساٍن اْبَنانِ    «: َوَقاَل11
َع اِالْبُن اَألْصَغُر ُكلَّ َما ِعْنَدُه، َوَمَضى ِإَلى         َوَبْعَد ِبْضَعِة َأيَّاٍم، َجمَ   13. َفَقَسَم َلُهَما ُكلَّ َما َيْمِلُكهُ     ! اْلِميَراِث
َولِكْن َلمَّا َأْنَفَق ُكلَّ َشْيٍء، اْجَتاَحْت ذِلَك        14. َوُهَناِلَك َبذََّر ِحصََّتُه ِمَن اْلَماِل ِفي ِعيَشِة اْلَخالَعةِ         . َبَلٍد َبِعيدٍ 

َفَذَهَب َواْلَتَحَق ِبَواِحٍد ِمْن ُمَواِطِني ذِلَك اْلَبَلِد، َفَأْرَسَلُه ِإَلى           15. اَجِةاْلَبَلَد َمَجاَعٌة َقاِسَيٌة، َفَأَخَذ َيْشُعُر ِباْلحَ      
َوَكِم اْشَتَهى َلْو َيْمَلُأ َبْطَنُه ِمَن اْلُخْرُنوِب الَِّذي َكاَنِت اْلَخَناِزيُر َتْأُكُلُه، َفَما                     16. ُحُقوِلِه ِلَيْرَعى َخَناِزيرَ   

َما َأْكَثَر ُخدَّاَم َأِبي اْلَمْأُجوِريَن الَِّذيَن َيْفُضُل َعْنُهُم اْلُخْبُز، َوَأَنا           :  َرَجَع ِإَلى َنْفِسِه، َوَقالَ    ُثم17َّ! َأْعَطاُه َأَحدٌ 
19؛  َياَأِبي، َأْخَطْأُت ِإَلى السََّماِء َوَأَماَمكَ     : َسَأُقوُم َوَأْرِجُع ِإَلى َأِبي، َوَأُقوُل َلهُ       18! ُهَنا َأَكاُد َأْهِلُك ُجوعاً    

. َفَقاَم َوَرَجَع ِإَلى َأِبيهِ     20! اْجَعْلِني َكَواِحٍد ِمْن ُخدَّاِمَك اْلَمْأُجوِرينَ       : َوَال َأْسَتِحقُّ َبْعُد َأْن ُأْدَعى اْبنًا َلكَ           
َياَأِبي، . َفَقاَل َلُه اِالْبنُ  21. ٍةَولِكنَّ َأَباُه َرآُه َوُهَو َماَزاَل َبِعيدًا، َفَتَحنََّن، َوَرَكَض ِإَلْيِه َوَعاَنَقُه َوَقبََّلُه ِبَحَرارَ             

َأْحِضُروا : َأمَّا اَألُب َفَقاَل ِلَعِبيِدهِ    22... َأْخَطْأُت ِإَلى السََّماِء َوَأَماَمَك، َوَال َأْسَتِحقُّ َبْعُد َأْن ُأْدَعى اْبنًا َلكَ               
َوَأْحِضُروا اْلِعْجَل اْلُمَسمََّن 23. ِفي َقَدَمْيِه ِحَذاًءَسِريعًا َأْفَضَل َثْوٍب َوَأْلِبُسوُه، َوَضُعوا ِفي ِإْصَبِعِه َخاِتمًا وَ    

25! َفَأَخُذوا َيْفَرُحونَ . َفِإنَّ اْبِني َهَذا َكاَن َميِّتًا َفَعاَش، َوَكاَن َضاِئعًا َفُوِجدَ         24: َواْذَبُحوُه؛ َوْلَنْأُكْل َوَنْفَرحْ  
َفَدَعا َواِحدًا ِمَن   26.  َواْقَتَرَب ِمَن اْلَبْيِت، َسِمَع ُموِسيَقى َوَرْقصاً        َفَلمَّا َجاءَ . َوَكاَن اْبُنُه اَألْكَبُر ِفي اْلَحْقلِ     

َرَجَع َأُخوَك، َفَذَبَح َأُبوَك اْلِعْجَل اْلُمَسمََّن َألنَُّه            : َفَأَجاَبُه27. اْلُخدَّاِم َواْسَتْفَسَرُه َما َعَسى َأْن َيُكوَن ذِلكَ           
َغْيَر َأنَُّه َردَّ َعَلى َأِبيِه     29. َفَخَرَج َأُبوُه َوَتَوسََّل ِإَلْيهِ   . َغِضَب َوَرَفَض َأْن َيْدُخلَ   َولِكنَُّه  28! اْسَتَعاَدُه َساِلماً 

َرَح َها َأَنا َأْخِدُمَك َهِذِه السِِّنيَن اْلَعِديَدَة، َوَلْم ُأَخاِلْف َلَك َأْمرًا، َولِكنََّك َلْم ُتْعِطِني َوَلْو َجْديًا َواِحدًا َألفْ                  : َقاِئًال
31! َولِكْن َلمَّا َعاَد اْبُنَك َهَذا الَِّذي َأَكَل َماَلَك َمَع اْلَفاِجَراِت، َذَبْحَت َلُه اْلِعْجَل اْلُمَسمَّنَ               30. َمَع َأْصِدَقاِئي 

ِب َأْن َنْفَرَح َوَنْبَتِهَج،     َولِكْن َكاَن ِمَن الصََّوا    32! َياُبَنيَّ، َأْنَت َمِعي َداِئمًا، َوُكلُّ َما َأْمِلُكُه ُهَو َلكَ          : َفَقاَل َلهُ 
 »!َألنَّ َأَخاَك َهَذا َكاَن َميِّتًا َفَعاَش، َوَكاَن َضاًال َفُوِجَد
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16  
َما َهَذا  : َعاُه َوَسَأَلهُ َفاْسَتْد2. َفاتُِّهَم َلَدْيِه ِبَأنَُّه ُيَبذُِّر َأْمَواَلهُ     . َكاَن ِإلْنَساٍن َغِنيٍّ َوِكيلٌ    «: َوَقاَل َأْيضًا ِلَتَالِميِذهِ  

: َفَقاَل اْلَوِكيُل ِفي َنْفِسهِ   3! الَِّذي َأْسَمُع َعْنَك؟ َقدِّْم ِحَساَب ِوَكاَلِتَك، َفِإنََّك َال ُيْمِكُن َأْن َتُكوَن َوِكيًال ِلي َبْعدُ                
َوى َعَلى َنْقِب اَألْرِض؛ َوَأْسَتِحي َأْن            َما َعَسى َأْن َأْعَمَل، َماَداَم َسيِِّدي َسَيْنِزُع َعنِّي اْلِوَكاَلَة؟ َال َأقْ                      

5. َقْد َعِلْمُت َماَذا َأْعَمُل، َحتَّى ِإَذا ُعِزْلُت َعِن اْلِوَكاَلِة، َيْسَتْقِبُلِني اَألْصِدَقاُء ِفي ُبُيوِتِهمْ                         4! َأْسَتْعِطَي
. ِمَئُة َبثٍّ ِمَن الزَّْيتِ    : َفَأَجاَب6َكْم َعَلْيَك ِلَسيِِّدي؟     : َوَسَأَل َأوََّلُهمْ . َفاْسَتْدَعى َمْدُيوِني َسيِِّدِه َواِحدًا َفَواِحداً      

ِمَئَة : َوَأْنَت، َكْم َعَلْيَك؟ َفَأَجابَ    : ُثمَّ َقاَل ِلآلَخرِ  7! ُخْذ َصكََّك، َواْجِلْس َسِريعًا، َواْكُتْب َخْمِسينَ       : َفَقاَل َلهُ 
. َفاْمَتَدَح السَّيُِّد َوِكيَلُه اْلَخاِئَن َألنَُّه َتَصرََّف ِبِحْكَمةٍ        8! ُتْب َثَماِنينَ ُخْذ َصكََّك، َواكْ  : َفَقاَل َلهُ . ُكرٍّ ِمَن اْلَقْمحِ  



اْكِسُبوا َلُكْم َأْصِدَقاَء ِبَماِل الظُّْلِم،     : َوَأُقوُل َلُكمْ 9. َفِإنَّ َأْبَناَء َهَذا اْلَعاَلِم َأْحَكُم َمَع َأْهِل ِجيِلِهْم ِمْن َأْبَناِء النُّورِ           
ِإنَّ اَألِميَن ِفي اْلَقِليِل َأِميٌن َأْيضًا ِفي اْلَكِثيِر، َواْلَخاِئَن 10! ى ِإَذا َفِنَي َماُلُكْم، ُتْقَبُلوَن ِفي اْلَمَناِزِل اَألَبِديَِّةَحتَّ

 َيْأَتِمُنُكْم َعَلى َماِل اْلَحقِّ؟      َفِإْن َلْم َتُكوُنوا ُأَمَناَء ِفي َماِل الظُّْلِم، َفَمنْ        11. ِفي اْلَقِليِل َخاِئٌن َأْيضًا ِفي اْلَكِثيرِ      
َما ِمْن َخاِدٍم َيْقِدُر َأْن َيُكوَن      13َوِإْن َلْم َتُكوُنوا ُأَمَناَء ِفي َما َيُخصُّ َغْيَرُكْم، َفَمْن ُيْعِطيُكْم َما َيُخصُُّكْم؟              12

َال . آلَخَر؛ َوِإمَّا َأْن َيْلَتِحَق ِبَأَحِدِهَما، َفَيْهُجَر اآلَخرَ          َفِإنَُّه ِإمَّا َأْن ُيْبِغَض َأَحَدُهَما، َفُيِحبَّ ا          : َعْبدًا ِلَسيَِّدْينِ 
 .»َتْسَتِطيُعوَن َأْن َتُكوُنوا َعِبيدًا ِللِه َواْلَماِل َمعًا

 
 الطالق
ِإنَُّكْم «: َفَقاَل َلُهمْ 15. َوَكاَن اْلَفرِّيِسيُّوَن َأْيضًا، َوُهْم ُمِحبُّوَن ِلْلَماِل، َيْسَمُعوَن ذِلَك ُكلَُّه، َفاْسَتْهَزُأوا ِبهِ              14

 .َفَما َيْعَتِبُرُه النَّاُس َرِفيَع اْلَقْدِر، ُهَو ِرْجٌس ِعْنَد اِهللا. ُتَبرُِّروَن َأْنُفَسُكْم َأَماَم النَّاِس، َولِكنَّ اَهللا َيْعِرُف ُقُلوَبُكْم
ُذ ذِلَك اْلَوْقِت ُيَبشَُّر ِبَمَلُكوِت اِهللا، َوُكلُّ َواِحٍد َيُشقُّ               َوُمْن: َظلَِّت الشَِّريَعُة َواَألْنِبَياُء َحتَّى َزَمِن ُيوَحنَّا         16

َعَلى َأنَّ َزَواَل السََّماِء َواَألْرِض َأْسَهُل ِمْن ُسُقوِط ُنْقَطٍة َواِحَدٍة ِمَن                    17. َطِريَقُه ِباْجِتَهاٍد ِللدُُّخوِل ِإَلْيهِ     
َوُكلُّ َمْن َيَتَزوَُّج ِبُمَطلََّقٍة ِمْن          . َيَتَزوَُّج ِبُأْخَرى، َيْرَتِكُب الزَِّنى      ُكلُّ َمْن ُيَطلُِّق َزْوَجَتُه وَ         18: الشَِّريَعِة

 .َزْوِجَها َيْرَتِكُب الزَِّنى
 

 َمثل الغني ولعاَزر
20. َة، ُمَتَنعِّمًا ُكلَّ َيْومٍ   َكاَن ُهَناِلَك ِإْنَساٌن َغِنيٌّ، َيْلَبُس اُألْرُجَواَن َوَناِعَم الثَِّياِب، َوُيِقيُم اْلَوَالِئَم اْلُمْتَرفَ            19

َيْشَتِهي َأْن َيْشَبَع ِمَن     21َوَكاَن ِإْنَساٌن ِمْسِكيٌن اْسُمُه ِلَعاَزُر، َمْطُروحًا ِعْنَد َباِبِه َوُهَو ُمَصاٌب ِباْلُقُروِح،                 
 .َتْلَحُس ُقُروَحُهَتْأِتاي َو َحتَّى اْلِكَالُب َكاَنْت. اْلُفَتاِت اْلُمَتَساِقِط ِمْن َماِئَدِة اْلَغِنيِّ

َوِإْذ َرَفَع َعْيَنْيِه 23. ُثمَّ َماَت اْلَغِنيُّ َأْيضًا َوُدِفَن. َوَماَت اْلِمْسِكيُن، َوَحَمَلْتُه اْلَمَالِئَكُة ِإَلى ِحْضِن ِإْبَراِهيمَ 22
! َياَأِباي ِإْبَراِهيمَ : َفَناَدى َقاِئالً 24. ِنِهَوُهَو ِفي اْلَهاِوَيِة َيَتَعذَُّب، َرَأى ِإْبَراِهيَم ِمْن َبِعيٍد َوِلَعاَزَر ِفي ِحضْ                

. َفِإنِّي ُمَعذٌَّب ِفي َهَذا اللَِّهيبِ     : اْرَحْمِني، َوَأْرِسْل ِلَعاَزَر  ِلَيْغِمَس َطَرَف ِإْصَبِعِه ِفي اْلَماِء َوُيَبرَِّد ِلَساِني               
َولِكنَُّه .  َخْيَراِتَك َكاِمَلًة ِفي َأْثَناِء َحَياِتَك، َوِلَعاَزُر َناَل اْلَبَالَيا         َياُبَنيَّ، َتَذكَّْر َأنََّك ِنْلتَ   : َولِكنَّ ِإْبَراِهيَم َقالَ  25

 َوَفْضًال َعْن َهَذا ُكلِِّه، َفِإنَّ َبْيَنَنا َوَبْيَنُكْم ُهوًَّة َعِظيَمًة َقْد ُأْثِبَتْت،          26. اآلَن َيَتَعزَّى ُهَنا، َوَأْنَت ُهَناَك َتَتَعذَّبُ     
 !الَِّذيَن ُيِريُدوَن اْلُعُبوَر  ِمْن ُهَنا َال َيْقِدُروَن، َوَال الَِّذيَن ِمْن ُهَناَك َيْسَتِطيُعوَن اْلُعُبوَر ِإَلْيَناَحتَّى ِإنَّ 

ْشَهَد َلُهْم  َفِإنَّ ِعْنِدي َخْمَسَة ِإْخَوٍة، َحتَّى يَ      28َأْلَتِمُس ِمْنَك ِإَذْن، َياَأِبي، َأْن ُتْرِسَلُه ِإَلى َبْيِت َأِبي،            : َفَقاَل27
: ِعْنَدُهْم ُموَسى َواَألْنِبَياءُ   : َولِكنَّ ِإْبَراِهيَم َقاَل َلهُ    29. ُمْنِذرًا، ِلَئالَّ َيْأُتوا ُهْم َأْيضًا ِإَلى َمَكاِن اْلَعَذاِب َهَذا            

َفَقاَل 31! اِحٌد ِمْن َبْيِن اَألْمَواِت َيُتوُبوَنَال َياَأِبي ِإْبَراِهيَم، َبْل ِإَذا َذَهَب ِإَلْيِهْم وَ   : َفَقاَل َلهُ 30! َفْلَيْسَمُعوا َلُهمْ 
 »!ِإْن َكاُنوا َال َيْسَمُعوَن ِلُموَسى َواَألْنِبَياِء، َفَال َيْقَتِنُعوَن َحتَّى َلْو َقاَم َواِحٌد ِمْن َبْيِن اَألْمَواِت: َلُه
 

 إن أخطأ إليك َأخوك
17  

َكاَن َأْنَفَع َلُه َلْو ُعلَِّق َحْوَل 2! َولِكِن اْلَوْيُل ِلَمْن َتْأِتي َعَلى َيِدِه. ِتَي اْلَعَثَراُتَالُبدَّ ِمْن َأْن َتْأ«: َوَقاَل ِلَتَالِميِذهِ 
: ُخُذوا اْلِحْذَر َألْنُفِسُكمْ  3. ُعُنِقِه َحَجُر َرًحى َوُطِرَح ِفي اْلَبْحِر، ِمْن َأْن َيُكوَن َعْثَرًة َألَحِد َهُؤَالِء الصَِّغارِ               

َوِإْن َأْخَطَأ ِإَلْيَك َسْبَع َمرَّاٍت ِفي اْلَيْوِم، َوَعاَد ِإَلْيَك َسْبَع             4. َفِإَذا َتاَب، َفاْغِفْر َلهُ    .  َأُخوَك، َفَعاِتْبهُ  ِإْن َأْخَطأَ 
 .»َفَعَلْيَك َأْن َتْغِفَر َلُه! َأَنا َتاِئٌب: َمرَّاٍت َقاِئًال

َلْو َكاَن ِعْنَدُكْم ِإيَماٌن ِمْثُل ِبْزَرِة اْلَخْرَدِل،           «: لِكنَّ الرَّبَّ َقالَ   َو6» !ِزْدَنا ِإيَماناً «: َوَقاَل الرُُّسُل ِللرَّبِّ   5
 !َفُتِطيُعُكْم! اْنَقِلِعي َواْنَغِرِسي ِفي اْلَبْحِر : َلُكْنُتْم َتُقوُلوَن ِلَشَجَرِة التُّوِت َهِذِه

 
 التواضع في الخدمة



َتَقدَّْم ِفي  : ُه َعْبٌد َيْحُرُث َأْو َيْرَعى، َفَيُقوُل َلُه َلَدى ُرُجوِعِه ِمَن اْلَحْقلِ           َوَلِكْن، َأيُّ َواِحٍد ِمْنُكْم َيُكوُن ِعْندَ     «7
َأْحِضْر ِلي َما َأَتَعشَّى ِبِه، َوُشدَّ َوَسَطَك ِباْلِحَزاِم َواْخِدْمِني َحتَّى           : َأَال َيُقوُل َلُه ِباَألْحَرى   8اْلَحاِل َواتَِّكيْء؟   

َهَكَذا َأْنُتْم  10َوَهْل ُيْشَكُر اْلَعْبُد َألنَُّه َعِمَل َما ُأِمَر ِبِه؟               9َد َذِلَك َتْأُكُل َوَتْشَرُب َأْنَت؟          آُكَل َوَأْشَرَب وَبعْ   
ِجبًا ِإنََّما َنْحُن َعِبيٌد َغْيُر َناِفِعيَن، َقْد َعِمْلَنا َما َكاَن َوا             : َأْيضًا، ِعْنَدَما َتْعَمُلوَن ُكلَّ َما ُتْؤَمُروَن ِبِه، ُقوُلوا          

 »!َعَلْيَنا
 

 شفاء عشرة برص
َوَلَدى ُدُخوِلِه ِإْحَدى    12. َوِفيَما ُهَو َصاِعٌد ِإَلى ُأوُرَشِليَم، َمرَّ ِفي َوَسِط ِمْنَطَقَتِي السَّاِمَرِة َواْلَجِليلِ                   11

َياَيُسوُع، «: وا الصَّْوَت َقاِئِلينَ  َوَرَفُع13َفَوَقُفوا ِمْن َبِعيٍد،     . اْلُقَرى، َالَقاُه َعَشَرُة ِرَجاٍل ُمَصاِبيَن ِباْلَبَرصِ      
َوِفيَما َكاُنوا َذاِهِبيَن،   » !اْذَهُبوا َواْعِرُضوا َأْنُفَسُكْم َعَلى اْلَكَهَنةِ    «: َفَرآُهْم، َوَقاَل َلُهمْ  14» !َياَسيُِّد، اْرَحْمَنا 

َوَخرَّ َعَلى َوْجِهِه   16ُيَمجُِّد اَهللا ِبَصْوٍت َعاٍل،      َفَلمَّا َرَأى َواِحٌد ِمْنُهْم َأنَُّه َقْد َطَهَر، َعاَد َوُهَو             15. َطَهُروا
َأَما َطَهَر اْلَعَشَرُة؟ َفَأْيَن التِّْسَعُة؟     «: َفَتَكلََّم َيُسوُع َقاِئالً  17. َوَكاَن َهَذا َساِمِرّياً  . ِعْنَد َقَدَمْيِه ُمَقدِّمًا َلُه الشُّْكرَ     

ِإنَّ : ُقْم َواْمِض ِفي َسِبيِلكَ   «: ُثمَّ َقاَل َلهُ  19» ْجَد ِللِه ِسَوى َهَذا اَألْجَنِبيِّ؟     َأَلْم ُيوَجْد َمْن َيُعوُد َوُيَقدُِّم اْلمَ      18
 »!ِإيَماَنَك َقْد َخلََّصَك

 
 متى يأتي ملكوت اهللا؟

 َال َيْأِتي ِبَعَالَمٍة       ِإنَّ َمَلُكوَت اهللاِ    «: َأَجاَبُهْم َقاِئالً  » َمَتى َيْأِتي َمَلُكوُت اِهللا؟      «: َوِإْذ َسَأَلُه اْلَفرِّيِسيُّونَ    20
 »!َفَها ِإنَّ َمَلُكوَت اِهللا ِفي َداِخِلُكْم! َها ُهَو ُهَناَك: َها ُهَو ُهَنا، َأْو: َوَال ُيَقاُل21. َمْنُظوَرٍة

َأيَّاِم اْبِن اِإلْنَساِن، َوَلْن     َسَيْأِتي َزَماٌن َتَتَشوَُّقوَن ِفيِه َأْن َتَرْوا َوَلْو َيْومًا َواِحدًا ِمْن                «: ُثمَّ َقاَل ِلَتَالِميِذهِ   22
َفَكَما َأنَّ  24: َها ُهَو ُهَنا؛ َفَال َتْذَهُبوا َوَال َتْتَبُعوُهمْ      : َها ُهَو ُهَناَك، َأوْ   : َوَسْوَف َيُقوُل َبْعُضُهْم َلُكمْ   23. َتَرْوا

 ِجَهٍة ُأْخَرى، َهَكَذا َيُكوُن اْبُن اِإلْنَساِن َيْوَم        اْلَبْرَق الَِّذي َيْلَمُع َتْحَت السََّماِء ِمْن ِإْحَدى اْلِجَهاِت ُيِضيُء ِفي          
َوَكَما َحَدَث ِفي َزَماِن 26! َولِكْن َالُبدَّ َلُه َأوًَّال ِمْن َأْن ُيَعاِنَي آَالمًا َكِثيَرًة َوَأْن َيْرُفَضُه َهَذا اْلِجيلُ         25. َيُعوُد

َكاَن النَّاُس َيْأُكُلوَن َوَيْشَرُبوَن َوَيَتَزوَُّجوَن       27:  اِإلْنَسانِ ُنوٍح، َهَكَذا َأْيضًا َسْوَف َيْحُدُث ِفي َزَماِن اْبنِ            
َوَكذِلَك، َكَما َحَدَث   28. َوُيَزوُِّجوَن، ِإَلى اْلَيْوِم الَِّذي ِفيِه َدَخَل ُنوٌح السَِّفيَنَة َوَجاَء الطُّوَفاُن َفَأْهَلَك اْلَجِميعَ              

َولِكْن ِفي اْلَيْوِم الَِّذي 29َيْشَرُبوَن َوَيْشَتُروَن َوَيِبيُعوَن َوَيْغِرُسوَن َوَيْبُنوَن، َكاُنوا َيْأُكُلوَن َو: ِفي َزَماِن ُلوٍط
َهَكَذا َسَيْحُدُث ِفي   30ِمَن السََّماِء َنارًا َوِكْبِريتًا، َفَأْهَلَك اْلَجِميَع         ) اُهللا  (ِفيِه َخَرَج ُلوٌط ِمْن َسُدوَم، َأْمَطَر          

َفَمْن َكاَن ِفي ذِلَك اْلَيْوِم َعَلى السَّْطِح َوَأْمِتَعُتُه ِفي اْلَبْيِت، َفَال َيْنِزْل ِلَيْأُخَذَها؛              31. ِإلْنَساِنَيْوِم ُظُهوِر اْبِن ا   
 َمْن َيْسَعى ِإلْنَقاِذ َحَياِتهِ    33! َتَذكَُّروا َزْوَجَة ُلوطٍ  32. َوَمْن َكاَن ِفي اْلَحْقِل َكذِلَك، َفَال َيْرِجْع ِإَلى اْلَوَراءِ           

ِفي ِتْلَك اللَّْيَلِة َيُكوُن اْثَناِن َناِئَمْيِن َعَلى َسِريٍر َواِحٍد،              : َأُقوُل َلُكمْ 34. َيْفِقُدَها، َوَمْن َفَقَدَها ُيَحاِفُظ َعَلْيَها       
36ُتْتَرُك اُألْخَرى؛     َوَتُكوُن اْثَنَتاِن َتْطَحَناِن َمعًا، َفُتْؤَخُذ اْلَواِحَدُة وَ            35َفُيْؤَخُذ اْلَواِحُد َوُيْتَرُك اآلَخُر؛         

: َفَقاَل َلُهمْ » َأْيَن، َياَربُّ؟ «: َفَردُّوا َساِئِلينَ 37. »َوَيُكوُن اْثَناِن ِفي اْلَحْقِل، َفُيْؤَخُذ اْلَواِحُد َوُيْتَرُك اآلَخرُ           
 »!َحْيُث َتُكوُن اْلِجيَفُة، ُهَناَك َتَتَجمَُّع النُُّسوُر«
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َكاَن ِفي َمِديَنٍة َقاٍض َال َيَخاُف اَهللا َوَال         «: َقاَل2ُهْم َمَثًال ِفي ُوُجوِب الصََّالِة َداِئمًا َوُدوَن َمَلٍل،           َوَضَرَب لَ 
 َيْرُفُض َفَظل4َّ! َأْنِصْفِني ِمْن َخْصِمي: َوَكاَن ِفي ِتْلَك اْلَمِديَنِة َأْرَمَلٌة َكاَنْت َتْأِتي ِإَلْيِه َقاِئَلةً       3. َيْحَتِرُم ِإْنَساناً 

5َحتَّى َلْو ُكْنُت َال َأَخاُف اَهللا َوَال َأْحَتِرُم ِإْنَسانًا،              : َولِكنَُّه َبْعَد ذِلَك َقاَل ِفي َنْفِسهِ       . َطَلَبَها ُمدًَّة ِمَن الزََّمنِ    
: َوَقاَل الرَّبُّ 6» ! َفُتَصدَِّع َرْأِسي   َفَمْهَما َيُكْن، َفَألنَّ َهِذِه اَألْرَمَلَة ُتْزِعُجِني َسُأْنِصُفَها، ِلَئالَّ َتْأِتَي َداِئماً                 

َأَفَال ُيْنِصُف اُهللا ُمْخَتاِريِه الَِّذيَن َيْصُرُخوَن ِإَلْيِه َنَهارًا َوَلْيًال؟ َأَما                7. اْسَمُعوا َما َيُقوُلُه اْلَقاِضي الظَّاِلمُ      «



َولِكْن، ِعْنَدَما َيُعوُد اْبُن اِإلْنَساِن، َأَيِجُد ِإيَمانًا       .  َسِريعاً ِإنَُّه ُيْنِصُفُهمْ : َأُقوُل َلُكمْ 8ُيْسِرُع ِفي االْسِتَجاَبِة َلُهْم؟     
 »َعَلى اَألْرِض؟
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َصِعَد «10: َوَضَرَب َأْيضًا َهَذا اْلَمَثَل ُألَناٍس َيِثُقوَن ِفي َأْنُفِسِهْم ِبَأنَُّهْم َأْبَراٌر َوَيْحَتِقُروَن اآلَخِرينَ                          9
َفَوَقَف اْلَفرِّيِسيُّ ُيَصلِّي ِفي      11. َساَناِن ِإَلى اْلَهْيَكِل ِلُيَصلَِّيا، َأَحُدُهَما َفرِّيِسيٌّ َواآلَخُر َجاِبي َضَراِئبَ               ِإْن

 ِمْثَل َجاِبي    َألنِّي َلْسُت ِمْثَل َباِقي النَّاِس الطَّمَّاِعيَن الظَّاِلِميَن الزَُّناِة، َوالَ               َأْشُكُرَك، َيااُهللا ،   : َنْفِسِه َهَكَذا 
َولِكنَّ َجاِبَي الضََّراِئِب،    13! َأُصوُم َمرََّتْيِن ِفي اُألْسُبوِع، َوُأَقدُِّم ُعْشَر ُكلِّ َما َأْجِنيهِ            12: الضََّراِئِب َهَذا 

اْرَحْمِني، َيااُهللا ، َأَنا     : ِئًالَوَقَف ِمْن َبِعيٍد َوُهَو َال َيْجُرُؤ َأْن َيْرَفَع َعْيَنْيِه َنْحَو السََّماِء، َبْل َقَرَع َصْدَرُه َقا                    
َفِإنَّ ُكلَّ َمْن ُيَرفُِّع َنْفَسُه      . ِإنَّ َهَذا اِإلْنَساَن َنَزَل ِإَلى َبْيِتِه ُمَبرَّرًا، ِبَعْكِس اآلَخرِ           : َأُقوُل َلُكمْ 14! اْلَخاِطيُء

 .»ُيوَضُع؛ َوَمْن َيَضُع َنْفَسُه ُيَرفَُّع
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َأمَّا َيُسوُع َفَدَعاُهْم    16. َولِكنَّ التََّالِميَذ َلمَّا َرَأْوُهْم َزَجُروُهمْ      .  َبْعُضُهْم َأْطَفاًال َأْيضًا ِلَيْلِمَسُهمْ      َوَأْحَضَر15

: قَّ َأُقوُل َلُكمْ  اْلَح17! َألنَّ ِلِمْثِل هُؤالِء َمَلُكوَت اِهللا      : َدُعوا الصَِّغاَر َيْأُتوَن ِإَليَّ، َوَال َتْمَنُعوُهمْ     «: ِإَلْيِه َوَقالَ 
 »!َمْن َال َيْقَبُل َمَلُكوَت اِهللا َكَأنَُّه َوَلٌد َصِغيٌر، َفَلْن َيْدُخَلُه َأَبدًا
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َوَلِكنَّ 19» َياَة اَألَبِديََّة؟ َأيَُّها اْلُمَعلُِّم الصَّاِلُح، َماَذا َأْعَمُل َألِرَث اْلحَ        «: َوَسَأَلُه َواِحٌد ِمَن الرَُّؤَساِء َقاِئالً     18
: َأْنَت َتْعِرُف اْلَوَصاَيا  20! ِلَماَذا َتْدُعوِني الصَّاِلَح؟ َلْيَس َأَحٌد َصاِلحًا ِإالَّ َواِحٌد، َوُهَو اُهللا           «: َيُسوَع َقاَل َلهُ  

َهِذِه ُكلَُّها َعِمْلُت ِبَها ُمْنُذ      «: َفَقاَل21» !ُأمََّكَال َتْزِن؛ َال َتْقُتْل؛ َال َتْسِرْق؛ َال َتْشَهْد ِبالزُّوِر؛ َأْكِرْم َأَباَك وَ               
ِبْع ُكلَّ َما ِعْنَدَك، َوَوزِّْع َعَلى           : َيْنُقُصَك َشْيٌء َواِحدٌ    «: َفَلمَّا َسِمَع َيُسوُع َهَذا، َقاَل َلهُ          22» !ِصَغِري

َولِكنَُّه َلمَّا َسِمَع ذِلَك، َحِزَن ُحْزنًا َشِديدًا،         23» !َبْعِنيُثمَّ َتَعاَل اتْ  . اْلُفَقَراِء، َفَيُكوَن َلَك َكْنٌز ِفي السََّماَواتِ       
! َما َأْصَعَب ُدُخوَل اَألْغِنَياِء ِإَلى َمَلُكوِت اهللاِ         «: َفَلمَّا َرَأى َيُسوُع َذِلَك ِمْنُه، َقالَ        24. َألنَُّه َكاَن َغِنّيًا ِجّداً    

: َفَقاَل الَِّذيَن َسِمُعوا َذِلكَ   26. »َهُل ِمْن ُدُخوِل َغِنيٍّ ِإَلى َمَلُكوِت اهللاِ       َفِإنَّ ُمُروَر َجَمٍل ِفي َثْقِب ِإْبَرٍة َأسْ        25
 »!ِإنَّ اْلُمْسَتِحيَل ِعْنَد النَّاِس ُمْسَتَطاٌع ِعْنَد اِهللا«: َفَقاَل27» ِإَذْن، َمْن َيْقِدُر َأْن َيْخُلَص؟«

َما ِمْن َأَحٍد   : الَحقَّ َأُقوُل َلُكمْ  «: َفَقاَل َلُهمْ 29» !ْيٍء َوَتِبْعَناكَ َها َنْحُن َقْد َتَرْكَنا ُكلَّ شَ       «: َفَقاَل ُبْطُرسُ 28
ِإالَّ َوَيَناُل َأْضَعاَف َذِلَك     30َتَرَك َبْيتًا، َأْو َزْوَجًة، َأْو ِإْخَوًة َأْو َواِلَدْيِن، َأْو َأْوَالدًا، ِمْن َأْجِل َمَلُكوِت اِهللا،                     

 »! ِفي الزََّماِن اآلِتي اْلَحَياَة اَألَبِديََّةِفي َهَذا الزََّماِن، َوَيَناُل
 

 يسوع ينبيء ثانية بموته
َها َنْحُن َصاِعُدوَن ِإَلى ُأوُرَشِليَم، َوَسْوَف َتِتمُّ َجِميُع اُألُموِر الَِّتي          «: ُثمَّ اْنَتَحى ِباالْثَنْي َعَشَر َوَقاَل َلُهمْ     31

33. َفِإنَُّه َسُيَسلَُّم ِإَلى َأْيِدي اُألَمِم، َفُيْسَتْهَزُأ ِبِه َوُيَهاُن َوُيْبَصُق َعَلْيهِ            32. اِنَكَتَبَها اَألْنِبَياُء َعِن اْبِن اِإلْنسَ     
 َوَكاَن َهَذا اَألْمرُ  . َولِكنَُّهْم َلْم َيْفَهُموا َشْيئًا ِمْن ذِلكَ      34» !َوِفي اْلَيْوِم الثَّاِلِث َيُقومُ   . َوَبْعَد َأْن َيْجِلُدوُه َيْقُتُلوَنهُ   

 .َخاِفيًا َعْنُهْم، َوَلْم ُيْدِرُكوا َما ِقيَل
 

 يسوع يشفي أعمى
َفَلمَّا َسِمَع  36. َوَلمَّا َوَصَل ِإَلى ُجَواِر َأِريَحا، َكاَن َأَحُد اْلُعْمَياِن َجاِلسًا َعَلى َجاِنِب الطَِّريِق َيْسَتْعِطي                 35

. »ِإنَّ َيُسوَع النَّاِصِريَّ َمارٌّ ِمْن ُهَناكَ       «: َفِقيَل َلهُ 37. َذِلَكُمُروَر اْلَجْمِع، اْسَتْخَبَر َعمَّا َعَسى َأْن َيُكوَن           
َولِكنَُّه َأَخَذ َيِزيُد . َفَزَجَرُه السَّاِئُروَن ِفي اْلُمَقدَِّمِة ِلَيْسُكَت39! َياَيُسوُع اْبَن َداُوَد، اْرَحْمِني«َفَناَدى َقاِئًال   38



41: َفَلمَّا اْقَتَرَب َسَأَلُه. َفَتَوقََّف َيُسوَع َوَأَمَر َأْن ُيْؤَتى ِبِه ِإَلْيِه40» ! اْرَحْمِنيَيا اْبَن َداُوَد،«: ُصَراخًا َأْكَثَر
ِإيَماُنَك َقْد  ! َأْبِصْر«: َفَقاَل َلُه َيُسوعُ  42» !َياَربُّ، َأْن َتُردَّ ِلي اْلَبَصرَ     «: َفَقاَل» َلَك؟ َماَذا ُتِريُد َأْن َأْفَعلَ    «

 .َوَلمَّا َرَأى َجميُع الشَّْعِب َذِلَك، َسبَُّحوا اَهللا. ي اْلَحاِل َأْبَصَر، َوَتِبَعُه َوُهَو ُيَمجُِّد اَهللاَوِف43. »َشَفاَك
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َوَقْد 3. َوِإَذا ُهَناَك َرُجٌل اْسُمُه َزكَّا، َرِئيٌس ِلُجَباِة الضََّراِئِب، َوَكاَن َغِنّياً             2. ُثمَّ َدَخَل َأِريَحا َواْجَتاَز ِفيَها      
َفَتَقدََّم َراِكضًا َوَتَسلََّق   4. َسَعى َأْن َيَرى َمْن ُهَو َيُسوُع، َفَلْم َيْقِدْر ِبَسَبِب الزََّحاِم، َألنَُّه َكاَن َقصِيَر اْلَقاَمةِ                  

َع ِإَلى َذِلَك اْلَمَكاِن، َرَفَع       َفَلمَّا َوَصَل َيُسو   5. َشَجَرَة ُجمَّْيٍز َلَعلَُّه َيَرى َيُسوَع، َفَقْد َكاَن َسَيُمرُّ ِمْن ُهَناكَ               
َفَأْسَرَع َوَنَزَل   6» !َيا َزكَّا، َأْسِرْع َواْنِزْل، َألنَُّه َالُبدَّ َأْن ُأِقيَم اْلَيْوَم ِفي َبْيِتكَ                    «: َنَظَرُه َوَرآُه، َفَقاَل َلهُ      

َولِكنَّ 8» !َقْد َدَخَل ِلَيبيَت ِعْنَد َرُجٍل َخاِطيءٍ      «: يَنَفَلمَّا َرأى اْلَجِميُع َذِلَك، َتَذمَُّروا َقاِئلِ      7. َواْسَتْقَبَلُه ِبَفَرحٍ 
َوِإْن ُكْنُت َقِد اْغَتَصْبُت َشْيئًا ِمْن        . َياَربُّ، َها َأَنا ُأْعِطي ِنْصَف َأْمَواِلي ِلْلُفَقَراءِ        «: َزكَّا َوَقَف َوَقاَل ِللرَّبِّ    

اْلَيْوَم َتمَّ اْلَخَالُص ِلَهَذا اْلَبْيِت، ِإْذ ُهَو َأْيضًا اْبُن                 «: ُه َيُسوعُ  َفَقاَل لَ  9» !َأَحٍد، َأُردُّ َلُه َأْرَبَعَة َأْضَعافٍ        
 .»َفِإنَّ اْبَن اِإلْنَساِن َقْد َجاَء ِلَيْبَحَث َعِن اْلَهاِلِكيَن َوُيَخلَِّصُهْم10. ِإْبَراِهيَم
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اَد َفَضَرَب َمثًال، َألنَُّه َكاَن َقِد اْقَتَرَب ِمْن ُأوُرَشِليَم َوَكاُنوا                َوَبْيَنَما ُهْم َيْسَتِمُعوَن ِإَلى َهَذا اْلَكَالِم، عَ          11
َذَهَب ِإْنَساٌن َنِبيٌل ِإَلى َبَلٍد َبِعيٍد ِلَيَتَسلََّم َلُه            «: َفَقاَل12َيُظنُّوَن َأنَّ َمَلُكوَت اِهللا َعَلى َوْشِك َأْن ُيْعَلَن َحاًال،               

. َتاِجُروا ِإَلى َأْن َأُعودَ    : ْدَعى َعِبيَدُه اْلَعَشَرَة، َوَأْوَدَعُهْم َعْشَر َوَزَناٍت، َوَقاَل َلُهمْ           َفاْسَت13. ُمْلكًا ُثمَّ َيُعودُ   
ى َوَلَد15! َال ُنِريُد َأْن َيْمِلَك َهَذا َعَلْيَنا: َولِكنَّ َأْهَل َبَلِدِه َكاُنوا ُيْبِغُضوَنُه، َفَأْرَسُلوا ِفي ِإْثِرِه َوْفدًا، َقاِئِليَن14

َعْوَدِتِه َبْعَدَما َتَسلََّم اْلُمْلَك، َأَمَر َأْن ُيْدَعى ِإَلْيِه َهُؤَالِء اْلَعِبيُد الَِّذيَن َأْوَدَعُهُم اْلَماَل، ِلَيْعِرَف َما َرِبَحُه ُكلُّ                         
َحَسنًا : َفَقاَل َلهُ 17! َحْت َعْشَر َوْزَناتٍ  َياَسيُِّد، ِإنَّ َوْزَنَتَك َربِ    : َفَتَقدََّم اَألوَُّل َقاِئالً  16. َواِحٍد ِمْنُهْم ِبِتَجاَرِتهِ  

َوَتَقدََّم الثَّاِني  18! َفَألنََّك ُكْنَت َأِمينًا ِفي َما ُهَو َقِليٌل، َفُكْن َواِليًا َعَلى َعْشِر ُمُدنٍ             . َفَعْلَت َأيَُّها اْلَعْبُد الصَّاِلحُ   
! َوُكْن َأْنَت َواِليًا َعَلى َخْمِس ُمُدنٍ       : َفَقاَل ِلَهَذا َأْيضاً  19! َناٍتَياَسيُِّد، ِإنَّ َوْزَنَتَك َرِبَحْت َخْمَس َوزْ       : َقاِئًال
َفَقْد ُكْنُت َأَخاُف   21. َياَسيُِّد، َها ِهَي َوْزَنُتَك الَِّتي َحِفْظُتَها َمْطِويًَّة ِفي ِمْنِديلٍ            : ُثمَّ َتَقدََّم َعْبٌد آَخُر َقاِئالً      20

ِمْن َفِمَك َسَأْحُكُم   : َفَقاَل َلهُ 22! َتْسَتْوِفي َما َلْم َتْسَتْوِدْعُه، َوَتْحُصُد َما َلْم َتْزَرْعهُ          ِمْنَك َألنََّك ِإْنَساٌن َقاٍس،      
23. َعَرْفَت َأنِّي ِإْنَساٌن َقاٍس، َأْسَتْوِفي َما َلْم َأْسَتْوِدْعُه، َوَأْحُصُد َما َلْم َأْزَر ْعهُ              : َعَلْيَك َأيَُّها اْلَعْبُد الشِّرِّيرُ   

: ُثمَّ َقاَل ِلْلَواِقِفيَن ُهَناكَ    24ِلَماَذا َلْم ُتوِدْع َماِلي ِفي اْلَمْصِرِف، َفُكْنُت َأْسَتْوِفيِه َمَع اْلَفاِئَدِة ِعْنَد َعْوَدِتي؟                  َف
! ْنَدُه َعْشَر َوْزَناتٍ   َياَسيُِّد، ِإنَّ عِ   : َفَقاُلوا َلهُ 25.. ُخُذوا ِمْنُه اْلَوْزَنَة َوَأْعُطوَها ِلَصاِحِب اْلَوْزَناِت اْلَعْشِر            

ِإنِّي َأُقوُل َلُكْم ِإنَّ ُكلَّ َمْن ِعْنَدُه ُيْعَطى اْلَمِزيَد؛ َوَأمَّا َمْن َلْيَس ِعْنَدُه، َفَحتَّى الَِّذي ِعْنَدُه ُيْنَتَزُع                          26: َفَقاَل
 »!ِهْم، َفَأْحِضُروُهْم ِإَلى ُهَنا َواْذَبُحوُهْم ُقدَّاِميَوَأمَّا َأْعَداِئي ُأولِئَك الَِّذيَن َلْم ُيِريُدوا َأْن َأْمِلَك َعَلْي27. ِمْنُه
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َوَلمَّا اْقَتَرَب ِمْن َبْيِت َفاِجي َوَبْيِت َعْنَيا، ِعْنَد          29. َوَبْعَدَما َقاَل َهَذا اْلَكَالَم، َتَقدََّم َصاِعدًا ِإَلى ُأوُرَشِليمَ         28
اْذَهَبا ِإَلى اْلَقْرَيِة اْلُمَقاِبَلِة َلُكَما،       «30: لزَّْيُتوِن، َأْرَسَل اْثَنْيِن ِمْن َتَالِميِذِه، َقاِئالً        اْلَجَبِل اْلَمْعُروِف ِبَجَبِل ا     

ِإَلى َوِعْنَدَما َتْدُخَالِنَها َتِجَداِن َجْحشًا َمْرُبوطًا َلْم َيْرَكْب َعَلْيِه َأَحٌد ِمَن النَّاِس َقطُّ، َفُحالَّ ِرَباَطُه، َوَأْحِضَراُه    
َفَذَهَب 32» !َألنَّ الرَّبَّ ِبَحاَجٍة ِإَلْيهِ      : ِلَماَذا َتُحالَِّن ِرَباَطُه؟ َفُقوَال َلُه َهَكَذا          : َوِإْن َسَأَلُكَما َأَحدٌ    31. ُهَنا

َيُحالَِّن ِرَباَط اْلَجْحِش،    َوِفيَما َكاَنا    33. التِّْلِميَذاِن اللََّذاِن ُأْرِسَال ِفي َطِريِقِهَما َوَوَجَدا َكَما َقاَل الرَّبُّ َلُهَما              
ُثمَّ َأْحَضَراُه  35» !َألنَّ الرَّبَّ ِبَحاَجٍة ِإَلْيهِ    «: َفَقاَال34» ِلَماَذا َتُحالَِّن ِرَباَط اْلَجْحِش؟    «: َسَأَلُهَما َأْصَحاُبهُ 



َو َساِئٌر، َأَخُذوا َيْفُرُشوَن الطَِّريَق      َوَبْيَنَما هُ 36. ِإَلى َيُسوَع؛ َوَوَضَعا ِثَياَبُهَما َعَلى اْلَجْحِش َوَأْرَكَبا َيُسوعَ         
 .ِبِثَياِبِهْم

ِإْذ َوَصَل ِإَلى ُمْنَحَدِر َجَبِل الزَّْيُتوِن، َأَخَذ َجَماَعُة التََّالِميِذ َيْهِتُفوَن َجِميعًا             ) ِمْن ُأوُرَشِليمَ (َوَلمَّا اْقَتَرَب   37
ُمَباَرٌك اْلَمِلُك  «: َفَيُقوُلوَن38يِع اْلُمْعِجَزاِت الَِّتي َشاَهُدوَها،        ِبَفَرٍح ُمَسبِِّحيَن اَهللا ِبَصْوٍت َعاٍل َعَلى َجمِ           

: َولِكنَّ َبْعَض اْلَفرِّيِسيِّيَن ِمَن اْلَجْمِع َقاُلوا َلُه39» !َسَالٌم ِفي السََّماِء َوَمْجٌد ِفي اَألَعاِلي! اآلِتي ِباْسِم الرَّبِّ
 »!ِإْن َسَكَت َهُؤَالِء، َهَتَفِت اْلِحَجاَرُة: َأُقوُل َلُكْم«: َفَأَجاَبُهْم َقاِئًال40» !َياُمَعلُِّم، اْزُجْر َتَالِميَذَك«
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َلْيَتِك َأْنِت َأْيضًا، ِفي َيْوِمِك َهَذا، َعَرْفِت َما ِفيِه           «: َقاِئًال42َوَلمَّا اْقَتَرَب، َوَرَأى اْلَمِديَنَة، َبَكى َعَلْيَها،        41
َفَسَتْأِتي َعَلْيِك َأيَّاٌم ُيَحاِصُرِك ِفيَها َأْعَداُؤِك                 43. َولِكنَّ ذِلَك َمْحُجوٌب اآلَن َعْن َعْيَنْيكِ                ! ِكَسَالُم

 َوَيْهِدُموَنِك َعَلى َأْبَناِئِك الَِّذينَ    44ِباْلَمَتاِريِس، َوُيْطِبُقوَن َعَلْيِك، َوُيَشدُِّدوَن َعَلْيِك اْلِحَصاَر ِمْن ُكلِّ ِجَهٍة،             
 .»َألنَِّك َلْم َتْعِرِفي َوْقَت اْفِتَقاِد اِهللا َلِك: ِفيِك، َفَال َيْتُرُكوَن ِفيِك َحَجرًا َفْوَق َحَجٍر
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ِإنَّ َبْيِتي : ُكِتَبَقْد «: َقاِئًال َلُهْم46َوَلَدى ُدُخوِلِه اْلَهْيَكَل، َأَخَذ َيْطُرُد الَِّذيَن َكاُنوا َيِبيُعوَن ِفيِه َوَيْشَتُروَن، 45
 »!َأمَّا َأْنُتْم، َفَقْد َجَعْلُتُموُه َمَغاَرَة ُلُصوٍص. ُهَو َبْيٌت ِللصََّالِة

48. َوَسَعى ُرَؤَساُء اْلَكَهَنِة َواْلَكَتَبُة َوُوَجَهاُء الشَّْعِب ِإَلى َقْتِلهِ             . َوَكاَن ُيَعلُِّم َيْومًا َفَيْومًا ِفي اْلَهْيَكلِ          47
 . َلْم َيْهَتُدوا ِإَلى َما َيْفَعُلوَن، َألنَّ الشَّْعَب ُكلَُّه َكاَن ُمْلَتِصقًا ِبِه ِلِالْسِتَماِع ِإَلْيِهَولِكنَُّهْم
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20  
2َمَع الشُُّيوِخ،   َوِفيَما َكاَن ُيَعلُِّم الشَّْعَب ِفي اْلَهْيَكِل َذاَت َيْوٍم، َوُيَبشُِّر، َتَصدَّى َلُه ُرَؤَساُء اْلَكَهَنِة َواْلَكَتَبُة                   

َفَأَجاَبُهْم َيُسوُع  3» ُقْل َلَنا ِبَأيَِّة ُسْلَطٍة َتْفَعُل َما َفَعْلَت؟ َأْو َمْن َمَنَحَك َهِذِه السُّْلَطَة؟                    «: َوَخاَطُبوُه َقاِئِلينَ 
ِء َكاَنْت َمْعُموِديَُّة ُيوَحنَّا َأْم ِمَن            َأِمَن السََّما  4: َوَأَنا َأْيضًا َأْسَأُلُكْم َأْمرًا َواِحدًا، َفَأِجيُبوِني َعْنهُ             «: َقاِئًال
: َوِإْن ُقْلَنا 6َوِلَماَذا َلْم ُتْؤِمُنوا ِبِه؟      : ِمَن السََّماِء، َيُقولُ  : ِإْن ُقْلَنا «: َفَتَشاَوُروا ِفيَما َبْيَنُهْم َقاِئِلينَ    5» النَّاِس؟

َفَأَجاُبوا َأنَُّهْم َال َيْعِرُفوَن ِمْن َأْيَن      7. »ِنُعوَن َأنَّ ُيوَحنَّا َكاَن َنِبّياً    ِمَن النَّاِس، َيْرُجُمَنا الشَّْعُب ُكلُُّه، َألنَُّهْم ُمْقتَ       
 »!َوَأَنا َال َأُقوُل َلُكْم ِبَأيَِّة ُسْلَطٍة َأْفَعُل َما َفَعْلُت«: َفَقاَل َلُهْم َيُسوُع8. ِهَي
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َوِفي 10. َغَرَس ِإْنَساٌن َكْرمًا َوَسلََّمُه ِإَلى ُمَزاِرِعيَن، َوَساَفَر ُمدًَّة َطِويَلًة«: ْلَمَثِلَوَأَخَذ ُيَكلُِّم الشَّْعَب ِبَهَذا ا9
َولِكنَّ اْلُمَزاِرِعيَن َضَرُبوُه     . َمْوِسِم اْلِقَطاِف َأْرَسَل ِإَلى اْلُمَزاِرِعيَن َعْبدًا، ِلَكْي ُيْعُطوُه ِمْن َثَمِر اْلَكْرمِ                    

. ِإالَّ َأنَُّهْم َضَرُبوُه َأْيضًا َوَأَهاُنوُه َوَردُّوُه َفاِرَغ اْلَيَدْينِ          . َفَعاَد َوَأْرَسَل َعْبدًا آَخرَ    11. َغ اْلَيَدْينِ َوَردُّوُه َفارِ 
َعُل؟ َسُأْرِسُل  َماَذا َأفْ : َفَقاَل َربُّ اْلَكْرمِ  13. ُثمَّ َعاَد َوَأْرَسَل َعْبدًا َثاِلثًا، َفَجرَُّحوُه َوَطَرُحوُه َخاِرَج اْلَكْرمِ        12

َهَذا ُهَو : َولِكْن َما ِإْن َرآُه اْلُمَزاِرُعوَن، َحتَّى َتَشاَوُروا ِفيَما َبْيَنُهْم َقاِئِلينَ        14! اْبِني اْلَحِبيَب، َلَعلَُّهْم َيَهاُبوَنهُ   
َفَماَذا ِإَذْن َيْفَعُل َربُّ اْلَكْرِم ِبِهْم؟      . َتُلوُهَفَطَرُحوُه َخاِرَج اْلَكْرِم َوقَ   15. َفْلَنْقُتْلُه ِلَيِصيَر اْلِميَراُث َلَنا   . اْلَوِريُث
 .»ِإنَُّه َيْأِتي َوُيْهِلُك ُأولِئَك اْلُمَزاِرِعيَن، َوُيَسلُِّم اْلَكْرَم ِإَلى َغْيِرِهْم16

اْلَحَجُر : ى َهِذِه اآلَيِة اْلَمْكُتوَبةِ   ِإَذْن َما َمْعنَ  «: َولِكنَُّه َنَظَر ِإَلْيِهْم َوَقالَ   17» !َحاَشا«َفَلمَّا َسِمُعوا ذِلَك، َقاُلوا     
َمْن َيَقُع َعَلى َهَذا اْلَحَجِر َيَتَكسَُّر، َوَمْن َيَقُع اْلَحَجُر    18الَِّذي َرَفَضُه اْلُبَناُة، ُهَو َنْفُسُه َصاَر َحَجَر الزَّاِوَيِة؟         

َبُة ِإَلى إْلَقاِء اْلَقْبِض َعَلْيِه ِفي ِتْلَك السَّاَعِة َعْيِنَها،             َفَسَعى ُرَؤَساُء اْلَكَهَنِة َواْلَكتَ     19» َعَلْيِه َيْسَحُقُه َسْحقًا؟   
 .َولِكنَُّهْم َخاُفوا الشَّْعَب، َفَقْد َأْدَرُكوا َأنَُّه َعَناُهْم ِبَهَذا اْلَمَثِل
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ُهْم َأْبَراٌر، ِلَكْي ُيْمِسُكوُه ِبَكِلَمٍة َيُقوُلَها، َفُيَسلُِّموُه       َفَجَعُلوا ُيَراِقُبوَنُه، َوَبثُّوا َحْوَلُه َجَواِسيَس َيَتَظاَهُروَن َأنَّ      20
َياُمَعلُِّم، َنْعَلُم َأنََّك َتَتَكلَُّم َوُتَعلُِّم ِبالصِّْدِق، َفَال ُتَراِعي              «: َفَقاُلوا َيْسَأُلوَنهُ 21. ِإَلى َقَضاِء اْلَحاِكِم َوُسْلَطِتهِ     

َفَأْدَرَك 23» َأَفَيِحلُّ َلَنا َأْن َنْدَفَع اْلِجْزَيَة ِلْلَقْيَصِر، َأْم َال؟          22: ُم َطِريَق اِهللا ِباْلَحقِّ    َمَقاَماِت النَّاِس، َبْل ُتَعلِّ    
َفَقاَل 25» !ِلْلَقْيَصِر«: َفَأَجاُبوا» ِلَمِن الصُّوَرُة َوالنَّْقُش َعَلْيِه؟     : َأُروِني ِديَناراً «24: َمْكَرُهْم، َوَقاَل َلُهمْ   

َفَلْم َيَتَمكَُّنوا ِمَن اِإليَقاِع ِبِه َأَماَم الشَّْعِب ِبَكِلَمٍة         26. »َوَما ِللِه ِللهِ   َذْن، َأْعُطوا َما ِلْلَقْيَصِر ِلْلَقْيَصِر،     ِإ«: َلُهْم
 .َيُقوُلَها، َفَسَكُتوا َمْدُهوِشيَن ِممَّا َسِمُعوا
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َياُمَعلُِّم، َكَتَب َلَنا     «28: يَن ُيْنِكُروَن َأْمَر اْلِقَياَمِة، َوَسَأُلوُه َقاِئِلينَ          َوَتَصدَّى َلُه َبْعُض الصَّدُّوِقيِّيَن الَّذِ        27
ِإْن َماَت َألَحٍد َأٌخ ُمَتَزوٌِّج َوَلْيَس َلُه َوَلٌد، َفَعَلى َأِخيِه َأْن َيَتَزوََّج ِبَأْرَمَلِتِه َوُيِقيَم َنْسًال َعَلى اْسِم                          : ُموَسى
َفَتَزوََّج الثَّاِني ِباَألْرَمَلِة،   30اَن ُهَناَك َسْبَعُة ِإْخَوٍة، اتََّخَذ َأوَُّلُهْم َزْوَجًة ُثمَّ َماَت ُدوَن َوَلٍد،                َفَقْد كَ 29. َأِخيِه
ْم َجِميعًا َماَتِت َوِمْن َبْعِدِه32. َحتَّى َتَزوََّج ِبَها السَّْبَعُة َوَماُتوا ُدوَن َأْن ُيَخلُِّفوا َوَلدًا... ُثمَّ اتََّخَذَها الثَّاِلُث 31

 .»َفِفي اْلِقَياَمِة ِلَمْن ِمْنُهْم َتُكوُن اْلَمْرَأُة َزْوَجًة، َفَقْد َكاَنْت َزْوَجًة ِلُكلٍّ ِمَن السَّْبَعِة33. اْلَمْرَأُة َأْيضًا
َأمَّا الَِّذيَن ُحِسُبوا َأْهًال       35. َنَأْبَناُء الزََّماِن اْلَحاِضِر ُيَزوُِّجوَن َوُيَزوَُّجو        «: َفَردَّ َعَلْيِهْم َيُسوُع َقاِئالً      34

ِإْذ َال ُيْمِكُن َأْن     36. ِلْلُمَشاَرَكِة ِفي الزََّماِن اآلِتي َواْلِقَياَمِة ِمْن َبْيِن اَألْمَواِت، َفَال ُيَزوُِّجوَن َوَال ُيَزوَُّجونَ               
َوَأمَّا َأنَّ  37. ِة، َوُهْم َأْبَناُء اِهللا ِلَكْوِنِهْم َأْبَناَء اْلِقَياَمةِ          َيُموُتوا َأْيضًا َبْعَد َذِلَك، َألنَُّهْم َيُكوُنوَن ِمْثَل اْلَمَالِئكَ            

اْلَمْوَتى َيُقوُموَن، َفَحتَّى ُموَسى َأَشاَر ِإَلى َذِلَك ِفي اْلَحِديِث َعِن اْلُعلَّْيَقِة، َحْيُث َيْدُعو الرَّبَّ ِإلَه ِإْبَراِهيَم                         
39» !َولِكنَّ اَهللا َلْيَس ِإلَه َأْمَواٍت َبْل ُهَو ِإلُه َأْحَياٍء، َفِإنَّ اْلَجِميَع َيْحَيْوَن َلَدْيهِ            38. َوِإلَه ِإْسحَق َوِإلَه َيْعُقوبَ   

 .َوَلْم َيْجُرْؤ َأَحٌد َبْعَد َذِلَك َأْن َيْسَأَلُه َشْيئًا40» !َياُمَعلُِّم، َأْحَسْنَت اْلَكَالَم«: َفَقاَل َبْعُض اْلَكَتَبِة
 

 المسيح وداود
َقاَل : ِفيَما َيُقوُل َداُوُد َنْفُسُه ِفي ِكَتاِب اْلَمَزاِميرِ        42َكْيَف ُيَقاُل ِإنَّ اْلَمِسيَح ُهَو اْبُن َداُوَد،           «: َوَقاَل َلُهمْ 41

 َرّبًا، َفَكْيَف   ِإَذْن، َداُوُد َيْدُعوهُ  44َحتَّى َأَضَع َأْعَداَءَك َمْوِطئًا ِلَقَدَمْيَك؟       43اْجِلْس َعْن َيِميِني    : الرَّبُّ ِلَربِّي 
 »اْبَنُه؟ َيُكوُن
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اْحَذُروا ِمَن اْلَكَتَبِة الَِّذيَن َيْرَغُبوَن التََّجوَُّل           «46: َوِفيَما َكاَن َجِميُع الشَّْعِب ُيْصُغوَن، َقاَل ِلَتَالِميِذهِ            45
اِت ِفي السَّاَحاِت اْلَعامَِّة، َوُصُدوَر  اْلَمَجاِلِس ِفي اْلَمَجاِمِع،               ِباَألْثَواِب اْلَفْضَفاَضِة، َوُيِحبُّوَن َتَلقِّي التَِّحيَّ       

َهُؤَالِء َسَتْنِزُل  . َيْلَتِهُموَن ُبُيوَت اَألَراِمِل َوَيَتَذرَُّعوَن ِبِإَطاَلِة الصََّلَواتِ       47َوَأَماِكَن الصََّداَرِة ِفي اْلَوَالِئِم؛      
 »!ِبِهْم َدْيُنوَنٌة َأْقَسى

 
 رملةفلسا األ

21  
. َوَرَأى َأْيضًا َأْرَمَلًة َفِقيَرًة ُتْلِقي ِفيِه َفْلَسْينِ       2. َوَتَطلََّع َفَرَأى اَألْغِنَياَء ُيْلُقوَن َتْقِدَماِتِهْم ِفي ُصْنُدوِق اْلَهْيَكلِ        

َألنَّ َهُؤَالِء َجِميعًا َقْد َأْلَقْوا     4.  ِمْنُهْم َجِميعاً  اْلَحقَّ َأُقوُل َلُكْم ِإنَّ َهِذِه اَألْرَمَلَة اْلَفِقيَرَة َقْد َأْلَقْت َأْكَثرَ          «: َفَقاَل3
 »!َوَأمَّا ِهَي، َفِمْن َحاَجِتَها َأْلَقْت ُكلَّ َما َتْمِلُكُه ِلَمِعيَشِتَها. ِفي التَّْقِدَماِت ِمَن اْلَفاِئِض َعْنُهْم
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ِإنَّ َهَذا الَِّذي    «: َقاَل6ِل ِبَأنَُّه ُمَزيٌَّن ِباْلِحَجاَرِة اْلَجِميَلِة َوُتَحِف النُُّذوِر،             َوِإْذ َتَحدََّث َبْعُضُهْم َعِن اْلَهْيكَ       5
َياُمَعلُِّم، َمَتى َيْحُدُث «: َفَسَأُلوُه َقاِئِليَن7. »َتَرْوَنُه، َسَتْأِتي َأيَّاٌم َال َيْبَقى ِفيَها َحَجٌر ِمْنُه َفْوَق َحَجٍر ِإالَّ َوُيْهَدمُ 

َفِإنَّ َكِثيِريَن  ! َال َتِضلُّوا ! اْنَتِبُهوا«: َفَقاَل8» َذا؟ َوَما ِهَي اْلَعَالَمُة الَِّتي َتْظَهُر ِحيَن َيْقَتِرُب ُوُقوُعُه؟               َه
َمُعوَن ِباْلُحُروِب  َتْس َوِعْنَدَما9! َفَال َتْتَبُعوُهمْ : َسَيْأُتوَن ِباْسِمي َقاِئِليَن ِإنِّي َأَنا ُهَو َوِإنَّ الزََّماَن َقِد اْقَتَربَ              

!َواالَِْضِطَراَباِت، َفَال َتْرَتِعُبوا، َألنَّ َهِذِه اُألُموَر َالُبدَّ ِمْن ُحُدوِثَها َأوًَّال، َولِكنَّ النَِّهاَيَة َال َتْأِتي َحاًال َبْعَدَها                 
« 
َوَتْحُدُث ِفي ِعدَِّة َأَماِكَن َزالِزُل َشِديَدٌة        11َكٍة،  َسَتْنَقِلُب ُأمٌَّة َعَلى ُأمٍَّة َوَمْمَلَكٌة َعَلى َمْملَ        «: ُثمَّ َقاَل َلُهمْ  10

َولِكْن َقْبَل َهِذِه اُألُموِر ُكلَِّها      12. َوَمَجاَعاٌت َوَأْوِبَئٌة، َوَتْظَهُر َعَالَماٌت ُمِخيَفٌة َوآَياٌت َعِظيَمٌة ِمَن السََّماءِ           
ْم، َفُيَسلُِّموَنُكْم ِإَلى اْلَمَجاِمِع َوالسُُّجوِن، َوَيُسوُقوَنُكْم ِلْلُمُثوِل َأَماَم               َيُمدُّ النَّاُس َأْيِدَيُهْم ِإَلْيُكْم َوَيْضَطِهُدوَنكُ        

َفَضُعوا ِفي ُقُلوِبُكْم َأالَّ     14. َولِكنَّ ذِلَك َسُيِتيُح َلُكْم ُفْرَصًة ِللشََّهاَدةِ       13. اْلُمُلوِك َواْلُحكَّاِم، ِمْن َأْجِل اْسِمي      
َألنِّي َسْوَف ُأْعِطيُكْم َكَالمًا َوِحْكَمًة َال َيْقِدُر َجِميُع ُمَقاِوِميُكْم َأْن َيُردُّوَها َأْو                      15ْسَبقًا،  ُتِعدُّوا ِدَفاَعُكْم مُ   

17َوَسْوَف ُيَسلُِّمُكْم َحتَّى اْلَواِلُدوَن َواِإلْخَوُة َواَألْقِرَباُء َواَألْصِدَقاُء، َوَيْقُتُلوَن َبْعضًا ِمْنُكْم، 16. ُيَناِقُضوَها
19. َولِكنَّ َشْعَرًة ِمْن ُرُؤوِسُكْم َال َتْهِلُك اْلَبتَّةَ            18. َوَتُكوُنوَن َمْكُروِهيَن َلَدى اْلَجِميِع ِمْن َأْجِل اْسِمي            

 !َفِباْحِتَماِلُكْم َتْرَبُحوَن َأْنُفَسُكْم
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ِعْنَدِئٍذ، ِلَيْهُرِب الَِّذيَن   21. اْلُجُيوِش، َفاْعَلُموا َأنَّ َخَراَبَها َقِد اْقَتَربَ     َوِعْنَدَما َتَرْوَن ُأوُرَشِليَم ُمَحاَصَرًة بِ    20

22: ِفي ِمْنَطَقِة اْلَيُهوِديَِّة ِإَلى اْلِجَباِل، َوْلَيْرَحْل ِمَن اْلَمِديَنِة َمْن ُهْم ِفيَها، َوَال َيْدُخْلَها َمْن ُهْم ِفي اَألْرَيافِ                  
َولِكنَّ اْلَوْيُل ِلْلَحَباَلى َواْلُمْرِضَعاِت ِفي ِتْلَك اَأليَّاِم،        23. يَّاَم َأيَّاُم اْنِتَقاٍم َيِتمُّ ِفيَها ُكلُّ َما َقْد ُكِتبَ          َفِإنَّ َهِذِه األَ  

َن ِبَحدِّ   َفَيْسُقُطو24َألنَّ ِضيَقًة َعِظيَمًة َسْوَف َتَقُع َعَلى اَألْرِض َوَغَضبًا َشِديدًا َسَيْنِزُل ِبَهَذا الشَّْعِب،                         
 .السَّْيِف َوُيَساُقوَن َأْسَرى ِإَلى َجِميِع اُألَمِم، َوَتْبَقى ُأوُرَشِليُم َتُدوُسَها اُألَمُم ِإَلى َأْن َتْكَتِمَل َأْزِمَنُة اُألَمِم

 اُألَمِم اْلَواِقَعِة ِفي    َوَسَتْظَهُر َعَالَماٌت ِفي الشَّْمِس َواْلَقَمِر َوالنُُّجوِم، َوَتُكوُن َعَلى اَألْرِض ِضيَقٌة َعَلى             25
َوُيْغَمى َعَلى النَّاِس ِمَن الرُّْعِب َوِمْن َتَوقُِّع َما َسْوَف                 26َحْيَرٍة، َألنَّ اْلَبْحَر َواَألْمَواَج َتِعجُّ َوَتِجيُش،             

ْنَساِن آِتيًا ِفي السََّحاِب ِبُقوٍَّة        ِعْنَدِئٍذ َيَرْوَن اْبَن اإلِ      27. َيْجَتاُح اْلَمْسُكوَنَة، ِإْذ َتَتَزْعَزُع ُقوَّاُت السََّماَواتِ          
َولِكْن ِعْنَدَما َتْبَدُأ َهِذِه اُألُموُر َتْحُدُث، َفاْنَتِصُبوا َواْرَفُعوا ُرُؤوَسُكْم َألنَّ ِفَداَءُكْم                            28. َوَمْجٍد َعِظيمٍ  

ِعْنَدَما َتَرْوَنَها َقْد َأْوَرَقْت       30! اِراْنُظُروا ِإَلى التِّيَنِة َوَباِقي اَألْشجَ        «: َوَضَرَب َلُهْم َمَثالً    29. »َيْقَتِرُب
َفهَكَذا َأْنُتْم َأْيضًا، ِعْنَدَما َتَرْوَن َهِذِه اُألُموَر َحاِدَثًة،         31. َتْعَلُموَن ِمْن ِتْلَقاِء َأْنُفِسُكْم َأنَّ الصَّْيَف َباَت َقِريباً         

. َال َيُزوُل َهَذا اْلِجيُل َأَبدًا َحتَّى َتْحُدَث َهِذِه ُكلَُّها           : ُقوُل َلُكمْ اْلَحقَّ أَ 32. َفاْعَلُموا َأنَّ َمَلُكوَت اِهللا َباَت َقِريباً       
 .ِإنَّ السََّماَء َواَألْرَض َتُزوَالِن، َولِكنَّ َكَالِمي َال َيُزوُل َأَبدًا33
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َماِس ِفي اللَّذَّاِت َوِبالسُّْكِر َوُهُموِم اْلَحَياِة، َفَيْدَهَمُكْم ذِلَك َولِكْن اْحَذُروا َألْنُفِسُكْم ِلَئالَّ َتَتَثقََّل ُقُلوُبُكْم ِباِالْنِغ34
َفاْسَهُروا ِإَذْن  36. َفِإنَُّه َسْوَف ُيْطِبُق َكاْلَفخِّ َعَلى َجِميِع السَّاِكِنيَن َعَلى َوْجِه اَألْرِض ُكلَِّها            35اْلَيْوُم َفْجَأًة؛   

 َتَتَمكَُّنوا ِمْن َأْن َتْنُجوا ِمْن َجِميِع َهِذِه اُألُموِر الَِّتي ِهَي َعَلى َوْشِك َأْن                        َوَتَضرَُّعوا ِفي ُكلِّ ِحيٍن، ِلَكيْ       
 .»َتْحُدَث، َوَتِقُفوا َأَماَم اْبِن اِإلْنَساِن

38.  ِبَجَبِل الزَّْيُتونِ  َوَكاَن ِفي النََّهاِر ُيَعلُِّم ِفي اْلَهْيَكِل، َوِفي اللَّْيِل َيْخُرُج َوَيِبيُت ِفي اْلَجَبِل اْلَمْعُروفِ               37
 .َوَكاَن َجِميُع الشَّْعِب ُيَبكُِّروَن ِإَلْيِه ِفي اْلَهْيَكِل ِلَيْسَتِمُعوا ِإَلْيِه
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 َكْي َيْقُتُلوا َيُسوَع،      َوَماَزاَل ُرَؤَساُء اْلَكَهَنِة َواْلَكَتَبُة َيْسَعْونَ       2َواْقَتَرَب ِعيُد اْلَفِطيِر، اْلَمْعُروُف ِباْلِفْصِح          
 .َألنَُّهْم َكاُنوا َخاِئِفيَن ِمَن الشَّْعِب

َفَمَضى َوَتَكلََّم َمَع    4. َوَدَخَل الشَّْيَطاُن ِفي َيُهوَذا اْلُمَلقَِّب ِباِإلْسَخْرُيوِطيِّ، َوُهَو ِفي ِعَداِد اِالْثَنْي َعَشرَ                 3
6. َفَفِرُحوا، َواتََّفُقوا َأْن ُيْعُطوُه َبْعَض اْلَمالِ        5. ِل َكْيَف ُيَسلُِّمُه ِإَلْيِهمْ     ُرَؤَساِء اْلَكَهَنِة َوُقوَّاِد َحَرِس اْلَهْيكَ       

 .َفَرِضَى، َوَأَخَذ َيَتَحيَُّن ُفْرَصًة ِلُيَسلَِّمُه ِإَلْيِهْم َبِعيدًا َعِن اْلَجْمِع
 

 اِإلعداد للفصح مع التالميذ
اْذَهَبا «: َفَأْرَسَل ُبْطُرَس َوُيوَحنَّا َقاِئالً   8. اْلِفْصِح) َحَمُل(ُب َأْن ُيْذَبَح ِفيِه     َوَجاَء َيْوُم اْلَفِطيِر الَِّذي َكاَن َيجِ     7

َحاَلَما َتْدُخَالِن اْلَمِديَنَة،    «: َفَقاَل َلُهَما 10» َأْيَن ُتِريُد َأْن ُنَجهَِّز؟    «: َفَسَأَالُه9» !َوَجهَِّزا َلَنا اْلِفْصَح، ِلَنْأُكلَ    
َيُقوُل َلَك  : َوُقوَال ِلَربِّ ذِلَك اْلَبْيتِ    11. َساٌن َيْحِمُل َجرََّة َماٍء، َفاْلَحَقا ِبِه ِإَلى اْلَبْيِت الَِّذي َيْدُخُلهُ            ُيَالِقيُكَما ِإنْ 
ي الطََّبَقِة  َفُيِريُكَما ُغْرَفًة فِ   12اْلِفْصِح َمَع َتَالِميِذي؟     ) َحَمَل(َأْيَن ُغْرَفُة الضُُّيوِف الَِّتي آُكُل ِفيَها          : اْلُمَعلُِّم

 .َفاْنَطَلَقا، َوَوَجَدا َكَما َقاَل َلُهَما، َوَجهََّزا اْلِفْصَح13» !ُهَناَك ُتَجهَِّزاِن. اْلُعْلَيا، َكِبيَرًة َوَمْفُروَشًة
 

 عشاء الرب
ْن آُكَل َهَذا اْلِفْصَح َمَعُكْم َقْبَل اْشَتَهْيُت ِبَشْوٍق َأ«: َوَقاَل َلُهْم15َوَلمَّا َحاَنِت السَّاَعُة، اتََّكَأ َوَمَعُه الرُُّسُل،     14

َوِإْذ َتَناَوَل َكْأسًا َوَشَكَر،    17. »َلْن آُكَل ِمْنُه َبْعُد، َحتَّى َيَتَحقََّق ِفي َمَلُكوِت اهللاِ        : َفِإنِّي َأُقوُل َلُكمْ  16. َأْن َأَتَألَّمَ 
وُل َلُكْم ِإنِّي َال َأْشَرُب ِمْن ِنَتاِج اْلَكْرَمِة َحتَّى َيْأِتَي َمَلُكوُت           َفِإنِّي َأقُ 18. ُخُذوا َهِذِه َواْقَتِسُموَها َبْيَنُكمْ   «: َقاَل
َهَذا اْفَعُلوُه  . َهَذا َجَسِدي الَِّذي ُيْبَذُل َألْجِلُكمْ      «: َوِإْذ َأَخَذ َرِغيفًا، َشَكَر، َوَكسََّر، َوَأْعَطاُهْم َقاِئالً         19» !اِهللا

َهِذِه اْلَكْأُس ِهَي اْلَعْهُد اْلَجِديُد ِبَدِمي الَِّذي           «: ْأَس َأْيضًا َبْعَد اْلَعَشاِء، َوَقالَ      َوَكذِلَك َأَخَذ اْلكَ   20» !ِلِذْكِري
َفاْبُن اِإلْنَساِن الُبدَّ َأْن َيْمِضَي َكَما        22. ُثمَّ ِإنَّ َيَد الَِّذي ُيَسلُِّمِني ِهَي َمِعي َعَلى اْلَماِئَدةِ           21. ُيْسَفُك َألْجِلُكمْ 

َمْن ِمْنُهْم ُيوِشُك َأْن : َفَأَخُذوا َيَتَساَءُلوَن ِفيَما َبْيَنُهْم23» !وٌم، َولِكِن اْلَوْيُل ِلذِلَك الرَُّجِل الَِّذي ُيَسلُِّمُهُهَو َمْحُت
 .َيْفَعَل َهَذا

 
 من هو األعظم؟

ِإنَّ ُمُلوَك اُألَمِم َيُسوُدوَنُهْم،         «: َفَقاَل َلُهمْ  25. َوَقاَم َبْيَنُهْم َأْيضًا ِجَداٌل ِفي َأيُُّهْم ُيْحَسُب اَألْعَظمَ                   24
َوَأمَّا َأْنُتْم، َفَال َيُكْن ذِلَك َبْيَنُكْم، َبْل ِلَيُكِن اَألْعَظُم َبْيَنُكْم               26. َوَأْصَحاَب السُّْلَطِة ِعْنَدُهْم ُيْدَعْوَن ُمْحِسِنينَ      

ِذي َيتَِّكيُء َأِم الَِّذي َيْخِدُم؟ َأَلْيَس الَِّذي َيتَِّكيُء؟ َولِكنِّي           الَّ: َفَمْن ُهَو َأْعَظمُ  27. َكاَألْصَغِر، َواْلَقاِئُد َكاْلَخاِدمِ  
َوَأَنا ُأَعيُِّن َلُكْم، َكَما َعيََّن      29. َأْنُتْم ُهُم الَِّذيَن َصَمُدوا َمِعي ِفي َتَجاِرِبي        28. َأَنا ِفي َوَسِطُكْم َكالَِّذي َيْخِدمُ     

ُلوا َوَتْشَرُبوا َعَلى َماِئَدِتي ِفي َمَلُكوِتي، َوَتْجِلُسوا َعَلى ُعُروٍش َتِديُنوَن                  ِلَكْي َتْأكُ  30ِلي َأِبي، َمَلُكوتًا،       
 .َأْسَباَط ِإْسَراِئيَل اِالْثَنْي َعَشَر

 
 يسوع ينبيء بإنكار بطرس له

َولِكنِّي 32ُكْم َكَما ُيَغْرَبُل اْلَقْمُح،     َها ِإنَّ الشَّْيَطاَن َقْد َطَلَبُكْم ِلَكْي ُيَغْرِبلَ       ! ِسْمَعاُن، ِسْمَعانُ «َوَقاَل الرَّبُّ   31
َياَربُّ، ِإنِّي  «: َفَقاَل َلهُ 33. »َوَأْنَت، َبْعَد َأْن ُتْسَتَردَّ، َثبِّْت ِإْخَوَتكَ     . َتَضرَّْعُت َألْجِلَك ِلَكْي َال َيِخيَب ِإيَماُنكَ     

ِإنِّي َأُقوُل َلَك َياُبْطُرُس ِإنَّ الدِّيَك َال         «: َفَقاَل34» !َمعًاُمْسَتِعدٌّ َأْن َأْذَهَب َمَعَك ِإَلى السِّْجِن َوِإَلى اْلَمْوِت             
 »!َيِصيُح اْلَيْوَم َحتَّى َتُكوَن َقْد َأْنَكْرَت َثَالَث َمرَّاٍت َأنََّك َتْعِرُفِني

: َفَقاُلوا» َهِل اْحَتْجُتْم ِإَلى َشْيٍء؟   ِحيَن َأْرَسْلُتُكْم ِبَال ُصرَِّة َماٍل َوَال ِكيِس َزاٍد َوَال ِحَذاٍء،            «: ُثمَّ َقاَل َلُهمْ  35
َوَمْن َلْيَس  . َأمَّا اآلَن، َفَمْن ِعْنَدُه ُصرَُّة َماٍل، َفْلَيْأُخْذَها؛ َوَكذِلَك َمْن ِعْنَدُه َحِقيَبُة َزادٍ            «: َفَقاَل َلُهمْ 36» !َال«

ِإنَّ َهَذا الَِّذي ُكِتَب ُعدَّ َمَع اْلُمْجِرِميَن َالُبدَّ َأْن َيِتمَّ ِفيَّ، : َلُكْمَفِإنِّي َأُقوُل 37. ِعْنَدُه، َفْلَيِبْع ِرَداَءُه َوَيْشَتِر َسْيفًا
 »!َكَفى«: َفَقاَل َلُهْم. »َياَربُّ َها ُهَنا َسْيَفاِن«: َفَقاُلوا38» !َألنَّ ُكلَّ ُنُبوَءٍة َتْخَتصُّ ِبي َلَها ِإْتَماٌم



 
 يسوع يصلي في جبل الزيتون

َوَلمَّا َوَصَل ِإَلى اْلَمَكاِن، َقاَل       40. َق َوَذَهَب َكَعاَدِتِه ِإَلى َجَبِل الزَّْيُتوِن، َوَتِبَعُه التََّالِميُذ َأْيضاً            ُثمَّ اْنَطلَ 39
42لِّي  َواْبَتَعَد َعْنُهْم َمَساَفًة ُتَقاِرُب َرْمَيَة َحَجٍر، َوَرَكَع ُيصَ       41. »َصلُّوا ِلَكْي َال َتْدُخُلوا ِفي َتْجِرَبةٍ      «: َلُهْم
َوَظَهَر َلُه َمَالٌك 43. »َولِكْن، ِلَتُكْن َال َمِشيَئِتي َبْل َمِشيَئُتَك. َياَأِبي، ِإْن ِشْئَت َأْبِعْد َعنِّي َهِذِه اْلَكْأَس«: َقاِئًال

 َعَرَقُه َصاَر َكَقَطَراِت َدٍم      َوِإْذ َكاَن ِفي ِصَراٍع، َأَخَذ ُيَصلِّي ِبَأَشدِّ ِإْلَحاٍح؛ َحتَّى ِإنَّ           44. ِمَن السََّماِء ُيَشدُِّدهُ  
: َفَقاَل َلُهْم46. ُثمَّ َقاَم ِمَن الصََّالِة َوَجاَء ِإَلى التََّالِميِذ، َفَوَجَدُهْم َناِئِميَن ِمَن اْلُحْزنِ     45. َناِزَلٍة َعَلى اَألْرضِ  

 »!َما َباُلُكْم َناِئِميَن؟ ُقوُموا َوَصلُّوا ِلَكْي َال َتْدُخُلوا ِفي َتْجِرَبٍة«
 

 القبض على يسوع
َفَتَقدََّم ِإَلى َيُسوَع    . َوِفيَما ُهَو َيَتَكلَُّم، ِإَذا َجْمٌع َيَتَقدَُّمُهُم اْلَمْدُعوُّ َيُهوَذا، َوُهَو َواِحٌد ِمَن اِالْثَنْي َعَشرَ                       47
 »اِن؟َياَيُهوَذا، َأِبُقْبَلٍة ُتَسلُِّم اْبَن اِإلْنَس«: َفَقاَل َلُه َيُسوُع48. ِلُيَقبَِّلُه

 »َياَربُّ، َأَنْضِرُب ِبالسَّْيِف؟«: َفَلمَّا َرَأى الَِّذيَن َحْوَلُه َما ُيوِشُك َأْن َيْحُدَث، َقاُلوا49
» !ِقُفوا ِعْنَد َهَذا اْلَحدِّ   «: َفَأَجاَب َيُسوُع َقاِئالً  51. َوَضَرَب َأَحُدُهْم َعْبَد َرِئيِس اْلَكَهَنِة َفَقَطَع ُأُذَنُه اْلُيْمَنى       50
 .َلَمَس ُأُذَنُه َفَشَفاُهَو

َأَكَما َعَلى ِلصٍّ     «: َوَقاَل َيُسوُع ِلُرَؤَساِء اْلَكَهَنِة َوُقوَّاِد َحَرِس اْلَهْيَكِل َوالشُُّيوِخ، الَِّذيَن َأْقَبُلوا َعَلْيهِ                    52
َولِكنَّ َهِذِه  . َكِل، َلْم َتُمدُّوا َأْيِدَيُكْم َعَليَّ    ِعْنَدَما ُكْنُت َمَعُكْم ُكلَّ َيْوٍم ِفي اْلَهيْ       53َخَرْجُتْم ِبالسُُّيوِف َواْلِعِصيِّ؟    

 »!السَّاَعَة َلُكْم، َوالسُّْلَطُة اآلَن ِللظََّالِم
 .َوَتِبَعُه ُبْطُرُس ِمْن َبِعيٍد. َوِإْذ َقَبُضوا َعَلْيِه، َساُقوُه َحتَّى َدَخُلوا ِبِه َقْصَر َرِئيِس اْلَكَهَنِة54

 
 بطرس ُينكر يسوع

َفَرَأْتُه َخاِدَمٌة َجاِلسًا   56. ا ُأْشِعَلْت َناٌر ِفي َساَحِة الدَّاِر َوَجَلَس َبْعُضُهْم َحْوَلَها، َجَلَس ُبْطُرُس َبْيَنُهمْ           َوَلم55َّ
َأُة، َلْسُت   َيااْمَر«: َولِكنَُّه َأْنَكَر َقاِئالً    57» !َوَهَذا َكاَن َمَعهُ    «: ِعْنَد الضَّْوِء، َفَدقََّقِت النََّظَر ِفيِه، َوَقاَلتْ           

» !َياِإْنَساُن، َلْيَس َأَنا«: َولِكنَّ ُبْطُرَس َقالَ » !َوَأْنَت ِمْنُهمْ «: َوَبْعَد َوْقٍت َقِصيٍر َرآُه آَخُر َفَقالَ     58» !َأْعِرُفُه
» !نَُّه َأْيضًا ِمَن اْلَجِليلِ    َحّقًا ِإنَّ َهَذا َكاَن َمَعُه َأْيضًا، ألَ        «: َوَبْعَد ُمِضيِّ َساَعٍة َتْقِريبًا، َقاَل آَخُر ُمَؤكِّداً        59
61. َوِفي اْلَحاِل َوُهَو َماَزاَل َيَتَكلَُّم، َصاَح الدِّيكُ          » !َياِإْنَساُن، َلْسُت َأْدِري َما َتُقولُ      «: َفَقاَل ُبْطُرسُ 60

َقْبَل َأْن َيِصيَح الدِّيُك َتُكوُن َقْد       «: ُهَفَتَذكََّر ُبْطُرُس َكِلَمَة الرَّبِّ ِإْذ َقاَل لَ        . َفاْلَتَفَت الرَّبُّ َوَنَظَر ِإَلى ُبْطُرسَ     
 .َواْنَطَلَق ِإَلى اْلَخاِرِج، َوَبَكى ُبَكاًء ُمّرًا62. »َأْنَكْرَتِني َثَالَث َمرَّاٍت
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َوُيَغطُّوَن َوْجَهُه  64َوَيْضِرُبوَنُه،  َأمَّا الرَِّجاُل الَِّذيَن َكاُنوا َيْحُرُسوَن َيُسوَع، َفَقْد َأَخُذوا َيْسَخُروَن ِمْنُه              63
 .َوَوجَُّهوا ِإَلْيِه َشَتاِئَم ُأْخَرى َكِثيَرًة65» َمِن الَِّذي َضَرَبَك؟! َتَنبَّْأ«: َوَيْسَأُلوَنُه

ْلَكَتَبِة، َوَساُقوُه َأَماَم    َوَلمَّا َطَلَع النََّهاُر، اْجَتَمَع َمْجِلُس ُشُيوِخ الشَّْعِب اْلُمَؤلَُّف ِمْن ُرَؤَساِء اْلَكَهَنِة َوا                     66
َوِإْن 68ِإْن ُقْلُت َلُكْم، َال ُتَصدُِّقوَن،        «: َفَقاَل َلُهمْ » !ِإْن ُكْنَت َأْنَت اْلَمِسيَح، َفُقْل َلَنا       «: َوَقاُلوا67. َمْجِلِسِهْم

َفَقاُلوا 70» !َجاِلسًا َعْن َيِميِن ُقْدَرِة اهللاِ      ِإالَّ َأنَّ اْبَن اِإلْنَساِن ِمَن اآلَن َسَيُكوُن            69. َسَأْلُتُكْم، َال ُتِجيُبوَنِني   
َأيَُّة َحاَجٍة ِبَنا َبْعُد ِإَلى         «: َفَقاُلوا71» !َأْنُتْم ُقْلُتْم، ِإنِّي َأَنا ُهوَ        «: َقاَل َلُهمْ  » َأَأْنَت ِإَذِن اْبُن اِهللا؟      «: ُكلُُّهْم

 »! ِمْن َفِمِه) َشَهاَدًة(ُشُهوٍد؟ َفَها َنْحُن َقْد َسِمْعَنا 
 

 تسليم يسوع إلى بيالطس
23  



َتَبيََّن َلَنا َأنَّ َهَذا ُيَضلُِّل      «: َوَبَدُأوا َيتَِّهُموَنُه َقاِئِلينَ   2. َفَقاَمْت َجَماَعُتُهْم ُكلَُّها، َوَساُقوا َيُسوَع ِإَلى ِبيَالُطسَ         
َأَأْنَت َمِلُك   «: َفَسَأَلُه ِبيَالُطسُ  3» !ُه اْلَمِسيُح اْلَمِلكُ    ُأمََّتَنا، َوَيْمَنُع َأْن ُتْدَفَع اْلِجْزَيُة ِلْلَقْيَصِر َوَيدَِّعي َأنَّ                

َال َأِجُد َذْنبًا ِفي َهَذا           «: َفَقاَل ِبيَالُطُس ِلُرَؤَساِء اْلَكَهَنِة َواْلُجُموعِ          4» !َأْنَت ُقْلتَ  «: َفَأَجاَبُه» اْلَيُهوِد؟
ُه ُيِثيُر الشَّْعَب، ُمَعلِّمًا ِفي اْلَيُهوِديَِّة ُكلَِّها، اْبِتَداًء ِمَن اْلَجِليِل َحتَّى               ِإنَّ«: َوَلِكنَُّهْم َأَلحُّوا َقاِئِلينَ   5» !اِإلْنَساِن
َوِإْذ َعِلَم َأنَُّه َتاِبٌع ِلُسْلَطِة 7. »َهِل الرَُّجُل ِمَن اْلَجِليِل؟  «: َفَلمَّا َسِمَع ِبيَالُطُس ِذْكَر اْلَجِليِل، اْسَتْفَسرَ     6» !ُهَنا

 .َحاَلُه َعَلى ِهيُروُدَس، ِإْذ َكاَن ُهَو َأْيضًا ِفي ُأوُرَشِليَم ِفي ِتْلَك اَأليَّاِمِهيُروُدَس، َأ
َوَلمَّا َرَأى ِهيُروُدُس َيُسوَع، َفِرَح ِجّدًا، َألنَُّه َكاَن َيَتَمنَّى ِمْن َزَماٍن َطِويٍل َأْن َيَراُه ِبَسَبِب َسَماِعِه اْلَكِثيَر                  8

10. َفَسَأَلُه ِفي َقَضاَيا َكِثيَرٍة، َأمَّا ُهَو َفَلْم ُيِجْبُه َعْن َشْيءٍ            9. َرى آَيًة ُتْجَرى َعَلى َيِدهِ     َعْنُه، َوَيْرُجو َأْن يَ    
ْوبًا َفاْحَتَقَرُه ِهيُروُدُس َوُجُنوُدُه، َوَسِخَر ِمْنُه، ِإْذ َأْلَبَسُه ثَ   11. َوَوَقَف ُرَؤَساُء اْلَكَهَنِة َواْلَكَتَبُة َيتَِّهُموَنُه ِبُعْنفٍ     

َوَصاَر ِبيَالُطُس َوِهيُروُدُس َصِديَقْيِن ِفي َذِلَك اْلَيْوِم، َوَقْد َكاَنْت َبْيَنُهَما                  12. َبرَّاقًا َوَردَُّه ِإَلى ِبيَالُطسَ     
 .َعَداَوٌة َساِبَقٌة

 
 الحكم على يسوع بالموت

َأْحَضْرُتْم ِإَليَّ َهَذا اِإلْنَساَن َعَلى َأنَُّه        «: َقاَل َلُهمْ َو14. َفَدَعا ِبيَالُطُس ُرَؤَساَء اْلَكَهَنِة َواْلُقوَّاَد َوالشَّْعبَ       13
َوَها َأَنا، َبْعَدَما َفَحْصُت اَألْمَر َأَماَمُكْم، َلْم َأِجْد ِفي َهَذا اِإلْنَساِن َأيَّ َذْنٍب ِممَّا َتتَِّهُموَنُه ِبِه،                  . ُيَضلُِّل الشَّْعبَ 

َفَسَأْجِلُدُه ِإَذْن  16. َوَها ِإنَُّه َلْم َيْفَعْل َشْيئًا َيْسَتْوِجُب اْلَمْوتَ          . ْذ َردَُّه ِإَلْيَنا   َوَال َوَجَد ِهيُروُدُس َأْيضًا، إِ       15
اْقُتْل «: َوَلِكنَُّهْم َصَرُخوا ِبُجْمَلِتِهمْ   18. َوَكاَن َعَلْيِه َأْن ُيْطِلَق َلُهْم ِفي ُكلِّ ِعيٍد َسِجينًا َواِحداً               17. َوُأْطِلُقُه
. َوَكاَن َذاَك َقْد ُأْلِقَي ِفي السِّْجِن ِبَسَبِب ِفْتَنٍة َحَدَثْت ِفي اْلَمِديَنِة َوِبَسَبِب َقْتلٍ   19» !ْطِلْق َلَنا َباَراَباسَ  َهَذا، َوأَ 

22 »!اْصِلْبُه! اْصِلْبُه«: َفَردُّوا َصاِرِخيَن21. َفَخاَطَبُهْم ِبيَالُطُس َثاِنَيًة َوُهَو َراِغٌب ِفي ِإْطَالِق َيُسوَع20
َفَأَخُذوا 23» !َفَسَأْجِلُدُه ِإَذْن َوُأْطِلُقهُ   . َفَأيَّ َشرٍّ َفَعَل َهَذا؟ َلْم َأِجْد ِفيِه َذْنبًا ُعُقوَبُتُه اْلَمْوتُ              «: َفَسَأَلُهْم َثاِلَثةً 

َوَحَكَم ِبيَالُطُس َأْن ُيَنفََّذ      24َفَتَغلََّبْت َأْصَواُتُهْم،    ! ُيِلحُّوَن َصاِرِخيَن ِبَأْصَواٍت َعاِلَيٍة، َطاِلِبيَن َأْن ُيْصَلبَ          
َوَأمَّا . َفَأْطَلَق الَِّذي َكاَن َقْد ُأْلِقَي ِفي السِّْجِن ِبَسَبِب اْلِفْتَنِة َواْلَقْتِل، َذاَك الَِّذي َطَلُبوا ِإْطَالَقهُ                        25. َطَلُبُهْم

 .َيُسوُع َفَسلََّمُه ِإَلى ِإَراَدِتِهْم
 

 يسوع على الصليب
، َأْمَسُكوا َرُجًال ِمَن اْلَقْيَرَواِن اْسُمُه ِسْمَعاُن، َكاَن َراِجعًا ِمَن اْلَحْقِل،         )ِإَلى الصَّْلبِ (َيُسوُقوَنُه  َوِفيَما ُهْم   26

ِوْلَن َوَقْد َتِبَعُه َجْمٌع َكِبيٌر ِمَن الشَّْعِب َوِمْن ِنَساٍء ُكنَّ ُيَولْ          27. َوَوَضُعوا َعَلْيِه الصَِّليَب ِلَيْحِمَلُه َخْلَف َيُسوعَ     
َياَبَناِت ُأوُرَشِليَم، َال َتْبِكيَن َعَليِّ، َبِل اْبِكيَن َعَلى َأْنُفِسُكنَّ َوَعَلى «: َفاْلَتَفَت ِإَلْيِهنَّ َيُسوُع، َوَقاَل28. َوَيْنُدْبَنُه
لََّواِتي َما َحَمَلْت ُبُطوُنُهنَّ َوَال         ُطوَبى ِلْلَعَواِقِر ال    : َفَها ِإنَّ َأيَّامًا َسَتْأِتي ِفيَها َيُقوُل النَّاسُ             29! َأْوَالِدُكنَّ

َفِإْن َكاُنوا َقْد َفَعُلوا َهَذا 31! َغطِّيَنا: اْسُقِطي َعَلْيَنا، َوِللتَِّالِل: ِعْنَدِئٍذ َيُقوُلوَن ِلْلِجَباِل30! َأْرَضَعْت َأْثَداُؤُهنَّ
 .َلى اْلَقْتِل َمَع َيُسوَع َأْيضًا اْثَناِن ِمَن اْلُمْجِرِميَنَوِسيَق ِإ32» ِباْلُغْصِن اَألْخَضِر، َفَماَذا َيْجِري ِلْلَياِبِس؟

َوَلمَّا َوَصُلوا ِإَلى اْلَمَكاِن الَِّذي ُيْدَعى اْلُجْمُجَمَة، َصَلُبوُه ُهَناَك َمَع اْلُمْجِرَمْيِن، َأَحَدُهَما َعِن اْلَيِميِن                         33
َواْقَتَسُموا ِثَياَبُه  » ! اْغِفْر َلُهْم، َألنَُّهْم َال َيْدُروَن َما َيْفَعُلونَ         َياَأِبي،«: َوَقاَل َيُسوعُ 34. َواآلَخَر َعِن الَيَسارِ  
 .ُمْقَتِرِعيَن َعَلْيَها

َفْلُيَخلِّصْ َنْفَسُه ِإْن ! َخلََّص آَخِريَن«: َوَوَقَف الشَّْعُب ُهَناَك ُيَراِقُبوَنُه، َوَكذِلَك الرَُّؤَساُء َيَتَهكَُّموَن َقاِئِليَن35
َوَسِخَر ِمْنُه اْلُجُنوُد َأْيضًا، َفَكاُنوا َيَتَقدَُّموَن ِإَلْيِه َوُيَقدُِّموَن َلُه َخلا،           36» ! ُهَو اْلَمِسيَح اْلُمْخَتاَر ِعْنَد اهللاِ     َكاَن
َهَذا ُهَو  «:  ُكِتَب ِفيَها  َوَكاَن ُمَعلَّقًا َفْوَقُه َالِفَتةٌ    38» ِإْن ُكْنَت َأْنَت َمِلَك اْلَيُهوِد، َفَخلِّصْ َنْفَسكَ        «: َقاِئِليَن37

َأَلْسَت َأْنَت اْلَمِسيَح؟ ِإَذْن    «: َوَأَخَذ َواِحٌد ِمَن اْلُمْجِرَمْيِن اْلَمْصُلوَبْيِن ُيَجدُِّف َعَلْيِه َفَيُقولُ        39. »َمِلُك اْلَيُهودِ 
تَّى َأْنَت َال َتَخاُف اَهللا ، َوَأْنَت ُتَعاِني           َأَح«: َولِكنَّ اآلَخَر َكلََّمُه َزاِجرًا َفَقالَ      40» !َخلِّصْ َنْفَسَك َوَخلِّْصَنا   

َوَأمَّا َهَذا اِإلْنَساُن، َفَلْم . َأمَّا َنْحُن َفُعُقوَبُتَنا َعاِدَلٌة َألنََّنا َنَناُل اْلَجَزاَء اْلَعاِدَل ِلَقاَء َما َفَعْلَنا       41اْلُعُقوَبَة َنْفَسَها؟   



َفَقاَل َلُه  43» !َياَيُسوُع، اْذُكْرِني ِعْنَدَما َتِجيُء ِفي َمَلُكوِتكَ         «: مَّ َقالَ ُث42» !َيْفَعُل َشْيئًا ِفي َغْيِر َمَحلِّهِ       
 »!اْلَيْوَم َسَتُكوُن َمِعي ِفي اْلِفْرَدْوِس: اْلَحقَّ َأُقوُل َلَك«: َيُسوُع

 
 موت يسوع

ُم َعَلى اَألْرِض ُكلَِّها َحتَّى السَّاَعِة التَّاِسَعِة         ، َحلَّ الظَّالَ  )الثَّاِنَيَة َعْشَرَة ُظْهراً  (َوَنْحَو السَّاَعِة السَّاِدَسِة     44
َوَقاَل َيُسوُع َصاِرخًا   46. َوَأْظَلَمِت الشَّْمُس، َواْنَشَطَر ِسَتاُر اْلَهْيَكِل ِمَن الَوَسطِ        45). الثَّاِلَثِة َبْعَد الظُّْهرِ  (

َفَلمَّا َرَأى َقاِئُد اْلِمَئِة    47.  َوِإْذ َقاَل َهَذا، َأْسَلَم الرُّوحَ      »!َياَأِبي، ِفي َيَدْيَك َأْسَتْوِدُع ُروِحي    «: ِبَصْوٍت َعِظيمٍ 
َكذِلَك اْلُجُموُع الَِّذيَن اْحَتَشُدوا ِلُيَراِقُبوا      48. »ِباْلَحِقيَقِة َكاَن َهَذا اِإلْنَساُن َباّراً     «: َما َحَدَث، َمجََّد اَهللا َقاِئالً     

َأمَّا َجِميُع َمَعاِرِفِه، ِبَمْن ِفيِهِم النَِّساُء         49.  َحَدَث، َرَجُعوا َقاِرِعيَن الصُُّدورَ      َمْشَهَد الصَّْلِب، َلمَّا َرَأْوا َما      
 .اللََّواِتي َتِبْعَنُه ِمَن اْلَجِليِل، َفَقْد َكاُنوا َواِقِفيَن ِمْن َبِعيٍد ُيَراِقُبوَن َهِذِه اُألُموَر

 
 دفن يسوع

َلْم َيُكْن ُمَواِفقًا َعَلى َقَراِر 51َساٌن اْسُمُه ُيوُسُف، َوُهَو ِإْنَساٌن َصاِلٌح َوَبارٌّ َوَكاَن ِفي اْلَمْجِلِس اَألْعَلى ِإنْ   50
َفِإَذا 52. َأْعَضاِء اْلَمْجِلِس َوِفْعَلِتِهْم، َوُهَو ِمَن الرَّاَمِة ِإْحَدى ُمُدِن اْلَيُهوِد، َوَكاَن ِمْن ُمْنَتِظِري َمَلُكوِت اهللاِ                

َوَكفََّنُه ِبَكتَّاِن، َوَوَضَعُه   ) ِمْن َعَلى الصَِّليبِ  (ُثمَّ َأْنَزَلُه   53.  ِإَلى ِبيَالُطَس َوَطَلَب ُجْثَماَن َيُسوعَ      ِبِه َقْد َتَقدَّمَ  
ِت الَِّذي  َوَكاَن َذِلَك النََّهاُر َيْوَم اِإلْعَداِد ِللسَّبْ      54. َلْم ُيْدَفْن ِفيِه َأَحٌد ِمْن َقْبلُ      ) ِفي الصَّْخرِ (ِفي َقْبٍر َمْنُحوٍت    

َوَتِبَعْت ُيوُسَف النَِّساُء اللََّواِتي َخَرْجَن ِمَن اْلَجِليِل َمَع َيُسوَع، َفَرَأْيَن اْلَقْبَر َوَكْيَف              55. َكاَن َقْد َبَدَأ َيْقَتِربُ   
 .َب اْلَوِصيَِّةُثمَّ َرَجْعَن َوَهيَّْأَن َحُنوطًا َوِطيبًا، َواْسَتَرْحَن َيْوَم السَّْبِت َحَس56. ُوِضَع ُجْثَماُنُه
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24  
َفَوَجْدَن 2. َولِكْن ِفي اْلَيْوِم اَألوَِّل ِمَن اُألْسُبوِع، َباِكرًا ِجّدًا، ِجْئَن ِإَلى اْلَقْبِر َحاِمَالٍت اْلَحُنوَط الَِّذي َهيَّْأَنهُ                  

َوِفيَما ُهنَّ ُمَتَحيَِّراٌت   4.  َلْم َيِجْدَن ُجْثَماَن الرَّبِّ َيُسوعَ      َولِكْن َلمَّا َدَخْلنَ  3. َأنَّ اْلَحَجَر َقْد ُدْحِرَج َعِن اْلَقْبرِ       
. َفَتَملََّكُهنَّ اْلَخْوُف َوَنكَّْسَن ُوُجوَهُهنَّ ِإَلى اَألْرضِ       5. ِفي ذِلَك، ِإَذا َرُجَالِن ِبِثَياٍب َبرَّاَقٍة َقْد َوَقَفا ِبَجاِنِبِهنَّ           

اْذُكْرَن ! ِإنَُّه َلْيَس ُهَنا، َوَلِكنَُّه َقْد َقامَ      6ِلَماَذا َتْبَحْثَن َعِن اْلَحيِّ َبْيَن اَألْمَواِت؟         «: ِعْنَدِئٍذ َقاَل َلُهنَّ الرَُّجَالنِ    
يَن، ِإنَّ اْبَن اِإلْنَساِن َالُبدَّ َأْن ُيَسلََّم ِإَلى َأْيِدي ُأَناٍس َخاِطئِ                : َفَقاَل7َما َكلََّمُكْم ِبِه ِإْذ َكاَن َبْعُد ِفي اْلَجِليِل                

َوِإْذ َرَجْعَن ِمَن اْلَقْبِر، َأْخَبْرَن اَألَحَد َعَشَر               9. َفَتَذكَّْرَن َكَالَمهُ  8. »َفُيْصَلَب، َوِفي اْلَيْوِم الثَّاِلِث َيُقومُ         
ُم اْلَمْجَدِليَُّة، َوُيَونَّا،   َوَكاَنِت اللََّواِتي َأْخَبْرَن الرُُّسَل ِبذِلَك ُهنَّ َمْريَ      10. َواآلَخِريَن ُكلَُّهْم ِبَهِذِه اُألُموِر َجِميعاً    

َفَبَدا َكَالُمُهنَّ ِفي َنَظِر الرُُّسِل َكَأنَُّه َهَذَياٌن، َوَلْم          11. َوَمْرَيُم ُأمُّ َيْعُقوَب، َواُألْخَرَياُت اللََّواِتي َذَهْبَن َمَعُهنَّ        
ِإِذ اْنَحَنى َرَأى اَألْكَفاَن اْلَمْلُفوَفَة َوْحَدَها، ُثمَّ             ِإالَّ َأنَّ ُبْطُرَس َقاَم َوَرَكَض ِإَلى اْلَقْبِر، وَ              12. ُيَصدُِّقوُهنَّ

 .َمَضى ُمَتَعجِّبًا ِممَّا َحَدَث
 

 يسوع يظهر لتلميذين
 ُأوُرَشِليَم، َعْن) َنْحَو َسْبَعِة َأْمَياٍل(َوَكاَن اْثَناِن ِمْنُهْم ُمْنَطِلَقْيِن ِفي ذِلَك اْلَيْوِم ِإَلى َقْرَيٍة َتْبُعُد ِستِّيَن َغْلَوًة    13

َوَبْيَنَما ُهَما َيَتَحدََّثاِن َوَيَتَباَحَثاِن، ِإَذا َيُسوُع          15َوَكاَنا َيَتَحدََّثاِن َعْن َجِميِع َما َحَدَث           14. اْسُمَها ِعْمَواسُ 
َأيُّ َحِديٍث  «: َوَسَأَلُهَما17. ِهَولِكنَّ َأْعُيَنُهَما ُحِجَبْت َعْن َمْعِرَفتِ      16. َنْفُسُه َقِد اْقَتَرَب ِإَلْيِهَما َوَساَر َمَعُهَما        

َأَأْنَت «: َوَأَجاَب َأَحُدُهَما، َواْسُمُه َكْلُيوَباُس، َفَقاَل َلهُ      18. َفَتَوقََّفا َعاِبَسْينِ » َيْجِري َبْيَنُكَما َوَأْنُتَما َساِئَراِن؟    
َماَذا «: َفَقاَل َلُهَما 19»  ِفيَها ِفي َهِذِه اَأليَّاِم؟       َوْحَدَك اْلَغِريُب النَّاِزُل ِفي ُأوُرَشِليَم، َوَال َتْعَلُم ِبَما َحَدثَ                

َما َحَدَث ِلَيُسوَع النَّاِصِريِّ الَِّذي َكاَن َنِبّيًا ُمْقَتِدرًا ِفي اْلِفْعِل َواْلَقْوِل َأَماَم اِهللا َوالشَّْعِب                     «: َفَقاَال» َحَدَث؟
َوَلِكنََّنا ُكنَّا َنْرُجو َأنَُّه       21. كَّاُمَنا ِإَلى ُعُقوَبِة اْلَمْوِت َوَصَلُبوهُ        َوَكْيَف َسلََّمُه ُرَؤَساُء اْلَكَهَنِة َوحُ        20ُكلِِّه،   



َعَلى َأنَّ َبْعَض   22. َوَمَع َهَذا ُكلِِّه، َفاْلَيْوَم ُهَو اْلَيْوُم الثَّاِلُث ُمْنُذ ُحُدوِث ذِلكَ             . اْلُموِشُك َأْن َيْفِدَي ِإْسَراِئيلَ    
: َوَلْم َيِجْدَن ُجْثَماَنُه، َفَرَجْعَن َوُقْلَن َلَنا ِإنَُّهنَّ َشاَهْدَن ُرْؤَيا23َنَنا، ِإْذ َقَصْدَن ِإَلى اْلَقْبِر َباِكرًا النَِّساِء ِمنَّا َأْذَهْل

ى َحدِّ َما َقاَلِت    َفَذَهَب َبْعُض الَِّذيَن َمَعَنا ِإَلى اْلَقْبِر َفَوَجُدوا اَألْمَر َصِحيحًا َعلَ          24. َمَالَكْيِن َيُقوَالِن ِإنَُّه َحيٌّ   
َياَقِليَلِي اْلَفْهِم َوَبِطيَئِي اْلَقْلِب ِفي اِإليَماِن ِبَجِميِع َما           «: َفَقاَل َلُهَما 25» !النَِّساُء َأْيضًا، َوَأمَّا ُهَو َفَلْم َيَرْوهُ       

ُثمَّ َأَخَذ ُيَفسُِّر   27» َم ُثمَّ َيْدُخَل ِإَلى َمْجِدِه؟     َأَما َكاَن َالُبدَّ َأْن ُيَعاِنَي اْلَمِسيُح َهِذِه اآلالَ          26! َتَكلََّم ِبِه اَألْنِبَياءُ   
 .َلُهَما، ُمْنَطِلقًا ِمْن ُموَسى َوِمَن اَألْنِبَياِء َجِميعًا، َما َوَرَد َعْنُه ِفي َجِميِع اْلُكُتِب

َفَأَلحَّا 29. اَهَر ُهَو ِبَأنَُّه َذاِهٌب ِإَلى َمَكاٍن َأْبَعَدُثمَّ اْقَتَرُبوا ِمَن اْلَقْرَيِة الَِّتي َكاَن التِّْلِميَذاِن َيْقِصَداِنَها، َوَتظَ  28
َوَلمَّا اتََّكَأ َمَعُهَما، 30. َفَدَخَل ِلَيْنِزَل ِعْنَدُهَما. »اْنِزْل ِعْنَدَنا، َفَقْد َماَل النََّهاُر َواْقَتَرَب اْلَمَساءُ «: َعَلْيِه َقاِئَلْينِ 

َفَقاَل 32. ُثمَّ اْخَتَفى َعْنُهَما     . َفاْنَفَتَحْت َأْعُيُنُهَما َوَعَرَفاهُ     31. َر، َوَأْعَطاُهَما  َأَخَذ اْلُخْبَز، َوَباَرَك، َوَكسَّ       
» َأَما َكاَن َقْلُبَنا َيْلَتِهُب ِفي ُصُدوِرَنا ِفيَما َكاَن ُيَحدُِّثَنا ِفي الطَِّريِق َوَيْشَرُح َلَنا اْلُكُتَب؟                   «: َأَحُدُهَما ِلآلَخرِ 

34ِفي ِتْلَك السَّاَعِة َعْيِنَها، َوَرَجَعا ِإَلى ُأوُرَشِليَم، َفَوَجَدا اَألَحَد َعَشَر َوالَِّذيَن َمَعُهْم ُمْجَتِمِعيَن،       ُثمَّ َقاَما   33
َكْيَف َفَأْخَبَراُهْم ِبَما َحَدَث ِفي الطَِّريِق، وَ       35. »َحّقًا ِإنَّ الرَّبَّ َقاَم، َوَقْد َظَهَر ِلِسْمَعانَ        «: َوَكاُنوا َيُقوُلونُ 

 .َعَرَفا الرَّبَّ ِعْنَد َكْسِر اْلُخْبِز
 

 يسوع يظهر للتالميذ
َولِكنَُّهْم، 37» !َسَالٌم َلُكمْ  «: َوِفيَما ُهَما َيَتَكلََّماِن ِبَذِلَك، َوَقَف َيُسوُع َنْفُسُه ِفي َوَسِطِهْم، َوَقاَل َلُهمْ                      36

َما َباُلُكْم ُمْضَطِرِبيَن؟ َوِلَماَذا َتْنَبِعُث الشُُّكوُك «: َفَقاَل َلُهْم38. َن َشَبحًاِلُذْعِرِهْم َوَخْوِفِهْم، َتَوهَُّموا َأنَُّهْم َيَرْو
اْلِمُسوِني َوَتَحقَُّقوا، َفِإنَّ الشََّبَح َلْيَس َلُه َلْحٌم َوِعَظاٌم        . اْنُظُروا َيَديَّ َوَقَدَميَّ، َفَأَنا ُهَو ِبَنْفِسي     39ِفي ُقُلوِبُكْم؟   
َوِإْذ َماَزاُلوا َغْيَر ُمَصدِِّقيَن ِمَن اْلَفَرِح             41. َوِإْذ َقاَل َذِلَك، َأَراُهْم َيَدْيِه َوَقَدَمْيهِ            40. »ِليَكَما َتَرْوَن      

 .َكَلَفَأَخَذَها َأَماَمُهْم َوَأ43. َفَناَوُلوُه ِقْطَعَة َسَمٍك َمْشِوي42ٍّ» َأِعْنَدُكْم ُهَنا َما ُيْؤَكُل؟«: َوُمَتَعجِِّبيَن، َقاَل َلُهْم
َأنَُّه َالُبدَّ َأْن َيِتمَّ ُكلُّ َما ُكِتَب َعنِّي ِفي          : َهَذا ُهَو الَكَالُم الَِّذي َكلَّْمُتُكْم ِبِه َوَأَنا َماِزْلُت َبْيَنُكمْ         «: ُثمَّ َقاَل َلُهمْ  44

َهَكَذا َقْد  «: َوَقاَل َلُهمْ 46ْفَهُموا اْلُكُتَب،   ُثمَّ َفَتَح َأْذَهاَنُهْم ِليَ    45. »َشِريَعِة ُموَسى َوُكُتِب اَألْنِبَياِء َواْلَمَزاِميرِ     
َوَأْن ُيَبشََّر ِباْسِمِه   47ُكِتَب، َوَهَكَذا َكاَن َالُبدَّ َأْن َيَتَألََّم اْلَمِسيُح َوَيُقوَم ِمْن َبْيِن اَألْمَواِت ِفي اْلَيْوِم الثَّاِلِث،                    

َوَها 49. َوَأْنُتْم ُشُهوٌد َعَلى َهِذِه اُألُموِر48. َمِم اْنِطَالقًا ِمْن ُأوُرَشِليَمِبالتَّْوَبِة َوُغْفَراِن اْلَخَطاَيا ِفي َجِميِع اُأل
 »!َوَلِكْن َأِقيُموا ِفي اْلَمِديَنِة َحتَّى ُتْلَبُسوا اْلُقوََّة ِمَن اَألَعاِلي. َأَنا َسُأْرِسُل ِإَلْيُكْم َما َوَعَد ِبِه َأِبي
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َوَبْيَنَما َكاَن ُيَباِرُكُهْم، اْنَفَصَل     51. َوَباَرَكُهْم َراِفعًا َيَدْيهِ  .  اْقَتاَدُهْم ِإَلى َخاِرِج اْلَمِديَنِة ِإَلى َبْيِت َعْنَيا          ُثم50َّ
اُنوا َيْذَهُبوَن َداِئمًا َوَك53َفَسَجُدوا َلُه، ُثمَّ َرَجُعوا ِإَلى ُأوُرَشِليَم ِبَفَرٍح َعِظيٍم،         52َعْنُهْم َوُأْصِعَد ِإَلى السََّماِء     

 .ِإَلى اْلَهْيَكِل، َحْيُث ُيَسبُِّحوَن اَهللا َوُيَباِرُكوَنُه
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 شرح اإلنجيل الشريف
  رواية لوقا
 
 

)1( 
 ).سالمه علينا(وسيدنا عيسى المسيح ) رضي اهللا عنه(النبي يحيى 

 
 

 اإلصحاح األول
 . نبي يحيى ابن زكريا الملقب بالمعمدان التنبُّؤ بمولد ال17 ـ 1 آية 

  
بمدي::نة أنطاك::ية س::ورية، وك::ان أدي::بًا وطبي::بًا  ) رض::ي اهللا ع::نه( ول::د حض::رة لوق::ا ]4 ـ 1: 1[         

. وإنَّ اهللا، ج:لَّ شأنه، يستخدم ُاختباراتنا العملية في الحياة لُيكمِّل مقاصده الحميدة      . ش:فوقًا، نب:يل المح:تد     
طة بأنطاك:ية مرك:زًا لل:ثقافة الهيلين:ية، ل:ذا بع:ث حضرة لوقا حكاية اإلنجيل إلى                  وكان:ت الم:نطقة المح:ي     

وي::رجع س::بب ه::ذا . وأه::دى بش::ارته إل::ى رج::ٍل ُيدع::ى ثاوف::يلوس . الجماع::ة الهيلين::ية الموج::ودة ه::ناك 
 أو اإله:داء إل:ى أنَّ لوق:ا، نظ:ير أي ُام:رٍئ ف:ي الع:الم العرب:ي، حي:نما ُي:ريد أن ُيؤلِّ:ف كتابًا في التاريخ،                      

ُيوجِّ:ه خطاب:ًا إل:ى مدي:نة، أو جماع:ة ف:ي ق:رية م:ا، إنَّم:ا ُيوجهه:ا إلى رجٍل شريف، ُمعترٍف به من ِقَبل            
وكان ثاوفيلوس رجًال من هذا الطراز، وجهًا من وجوه . الجماعة من أجل إخالصه وُنصحه في الحياة

 . لمعروض في الرسالةا» الحق«الجماعة الهيلينية، وفي استطاعته أن يأخذ على عاتقه مسؤولية 
  

لق:د أوح:ى اهللا إل:ى حض:رة لوقا الطبيب ليستقصي جميع القصص التي ُانتشرت في البالد عن      
وُانتش::رت ه::ذه القص::ص ع:ن ط::ريق التقل::يد الش::فوي ف::ي  ). س:المه علي::نا (تعل:يم س::يدنا عيس::ى المس::يح  

بناء الشرق األوسط   ونعشق نحن أ  . الش:رق األوس:ط إذ كان:ت ُت:روى وُتحف:ظ بأمان:ة عبر سنواٍت مديدة               
واليوم نمتلك األقمار االصطناعية ومحطَّات     . القص:ص والحكاي:ات ون:نقلها بأمان:ة م:ن ج:يٍل إل:ى ج:يلٍ               

ولكن ليست هذه . اإلذاع:ة وال:تلفزيون والكومب:يوتر كوس:ائل اتِّص:ال ال ِندَّ لها من قبُل في تاريخ البشر                
 . في تراث الشرق األوسط) لراويةا(جميعها ـ على ِعظم أدوارها ـ جذَّابة مثل الحكواتي 

  
نح:ن، والح:ق ُيق:ال، منغرس:ون ف:ي التقل:يد الش:فوي بش:كٍل أكثر عمقًا من ُانغراسنا في التاريخ              

فلم:ا ُق:ِبل مت:ن الق:رآن الك:ريم، أخ:ذ ال:رواة يفحصون التقليد الشفوي إلثبات صحَّة ما ُنقل عن                       . الُم:دوَّن 
من موضع ) سالمه علينا(ِقلت تعاليم سيِّدنا عيسى المسيح وعلى هذا الغرار، ُن). عليه السالم(الرسول 
وألج:ل ه:ذا، ُاخ:تار اهللا حضرة لوقا، الرجل األمين، ليفحص القصص الشفوية التي تناقلتها       . إل:ى آخ:ر   

 . األفواه، فُيدوِّنها كتابًة تحت إرشاده تعالى، لُيقدِّم وجهات نظر سديدة لذلك المجتمع



  
وُيسمَّى . خالل رحالته في فلسطين) رضي اهللا عنه( رافق الحواري بولس        وك:ان حض:رة لوقا قد     

تحدَّث فيه لوقا عن زيارته الرائعة للقدس حيث . »أعمال الرسل«الج:زء الثان:ي من هذه الحكاية كتاب     
وكان إيمان الجماعة األولى    . ُال:تقى بالحواريي:ن االثن:ي عش:ر وب:نفر م:ن أت:باع عيس:ى المسيح األوائل                 

لم يكن حضرة بطرس وبقية .  عل:ى ش:هادة ش:هود ع:يان معروفي:ن له:م وم:ا زال:وا بي:ن ظهرانيهم              مبن:يا 
. بما في ذلك موته وقيامته) س:المه علي:نا  (الحواريي:ن الش:هود الوحيدي:ن ألح:داث ح:ياة عيس:ى المس:يح              

 كبيٍر من وُتؤكِّ:د رواي:ات الق:رن األوَّل أنَّ س:يدنا عيس:ى المسيح ظهر بعد قيامته من بين األموات لعدد              
 .  فتراءى مرَّة لجماعة بلغ عددها خمسة مائة شخٍص. شهود العيان

 
       لقد ُدوِّنت رواية حضرة لوقا البشير حسب وجهات نظر شهود العيان لحياة وتعاليم سيِّدنا عيسى             

ل وكان أحد الذين نق. ويذك:ر في هذا الكتاب أسماء من حصل منهم على معلوماته . المس:يح م:نذ ال:بداية    
ف:نقل بأمان:ة أفكار قلبها السريَّة،   ). عل:يها الس:الم  (ع:نهم بدقَّ:ة ُمتناه:ية، م:ريم، ُأّم س:يدنا عيس:ى المس:يح         

وُيركِّز لوقا الطبيب الرؤوف . المالك جبرائيل، حديثها مع يوسف لما ُاكتشف أنَّها حبلى حواره:ا م:ع  
اء والمنبوذين وأولئك الذين كانوا على حنان سيدنا عيسى المسيح وعطفه البالغ على المتألمين والضعف

ويكش:::ف ل:::نا اهللا ف:::ي كلم:::ته الم:::باركة ع:::ن اه:::تمامه بالُمتألمي:::ن       . يعيش:::ون عل:::ى ه:::امش المج:::تمع   
 .  والمضطهدين، وإحساسه بآالمهم ومعاناتهم ووقوفه إلى جانبهم

  
م الذبائح وكانت الكهنة تقدِّ. م.ق4 ـ 37       حك:م ه:يرودس الكب:ير م:نطقة قري:بة م:ن القدس من عام        

يبتدئ اإلنجيل من موضع    . وال:بخور عل:ى مك:ان التض:حية ك:لَّ يوٍم صباحًا ومساًء من أجل األمة كلِّها                
أنظر ما ). (عليه السالم(الذب:يحة، ذلك ألهميَّة ما علَّمنا اهللا من خالل الذبيحة، ُابتداء من النبي إبراهيم              

 ). مرَّ معنا
  

إنَّ . وزوجه سارة) عليه السالم(وزوجه إليصابات حالة إبراهيم           وُتش:به حال:ة رج:ل الدي:ن زكريا          
فلم::ا وع::د إبراه::يم أنَّ::ه . ال يعس::ر عل::ى اهللا ش::يء ق::طُّ. اهللا يس::تطيع أن يفع::ل م::ا ال يس::تطيع ال::ناس فعل::ه

ولم:ا س:مع ال:ناس إبراه:يم     . سيص:ير أب:ًا ألمَّ:ٍة عظ:يمة، ك:ان إبراه:يم آن:ذاك ق:د بل:غ التس:عين م:ن عم:ره            
أصبح إبراهيم خليل اهللا،    . ذل:ك، حس:بوه خ:ِرَفًا ألنَّ اإلنس:ان مح:دود ف:ي فهم:ه لمقاصد اهللا                ي:تحدَّث ع:ن     

ل::م يش::كَّ . وُنالح::ظ ه::ذا أيض::ًا ف::ي ح::ياة زك::ريا. ألنَّ::ه ُاس::تطاع الس::ير مع::ه م::ن خ::الل الع::بادة والص::الة 
ب عليه عالمة لذل:ك ت:رك ال:ر   . إبراه:يم ف:ي تص:ديقه الوع:د ال:ذي ال يق:بله العق:ل، أمَّ:ا زك:ريا، فق:د ش:كَّ            

 .  لُيدرك الجميع أنَّ اهللا يعمل) الخرس(جسدية 
 

وكان مذبح البخور يحتلُّ القسم األوسط . »قدس األقداس«       كان الجزء الداخلي من بيت اهللا ُيدعى     
وكانت . وكان الكاهن يضع البخور على الجمر الموضوع فوق المذبح، ويسجد مصليًا. من هذا المكان
 .قترن بتقديم قربان المساء، وُربَّما ارتفع قلب زكريا بدعاء حاّر من أجل مجيء المسيحصالة الفداء ت

  
، ف::ي العه::د القدي::م، حاض::رًا بط::رق كث::يرة، وبخاص::ة ف::ي     )أو روح اهللا(ك::ان ال::روح الق::دس  

و على األفراد مانحًا إيَّاهم قدرة إلنجاز عمل الرب، أ        » يحلُّ«كان روح اهللا    . تك:ريس ال:ناس لخدمة اهللا     
ُيشير إلى أنَّ اهللا تعالى سيستخدمه » بالروح القدس«) رضي اهللا عنه(إنَّ ُام:تالء يحيى    . إع:الن كلمات:ه   
وكان النبيذ ُيسَتعَمل في فلسطين كشراٍب . ل:ن يح:يا حياة عادية، بل سُيكرَّس لخدمة اهللا    . بط:رق خاصَّ:ة   

ا الذين ُكرِّسوا هللا بطريقة خاصَّة، فقد  أمَّ. ع:ادّي لألس:رة، وم:ا ك:ان تعاط:يه بص:ورة ُمعتدلة ُيعَتبر عيباً              
 .  قطعوا عهدًا على أنفسهم بأْن ال يحلقوا شعورهم، ويمتنعوا عن تناول الخمرة



 
إل:ى االس:م ال:ذي أعط:اه اهللا ل:يعقوب حف:يد إبراه:يم م:ن ُابنه إسحاق،           » إس:رائيل «تع:ود اللفظ:ة     

ئيل، كما جاء في الكتاب المقدَّس، أن    كان:ت إرادة اهللا م:ن أج:ل شعب إسرا         . »ُيناض:ل م:ع اهللا    «: ويعن:ي 
وشرَّع اهللا سلسلة من . يختاَر ُأناسًا ُيحبُّونه ويخدمونه وُيشاركون الشعوب المجاورة لهم عدله ورحمته     

المواث:يق مع الشعب ليخُلق هذه الصلة الُمَميَّزة، غير أنَّ الشعب ضلَّ طريق المحبَّة والطَّاعة التي كان             
ه الخطيئة وعبادة األوثان، ورفض إشراك األمم األخرى بعطية نور اهللا، ُمدَّعيًا أنَّه أفسدت. مدينًا بها هللا  

 .  ُاختير لكونه أفضل من اآلخرين
 

وخ:الل حق:بة العه:د القدي:م، بع:ث اهللا طائف:ة م:ن األنب:ياء لُيعلنوا دينونته الوشيكة، داعيًا الناس               
وكان آخر نبّي . ، لُيعدَّ قلوب الناس لقبول كلمة اهللاعظيمًا وسابقًا) عليه السالم(وكان يحيى . إلى التوبة

، الذي أرسله اهللا أثناء فترة حكم )عليه السالم(ف:ي سلس:لة أنب:ياء العه:د القدي:م، الت:ي تب:تدئ بالنب:ي إيليا               
ولمَّا أضلَّ الملك آخاب الشعب من وراء اهللا، عن طريق   . المل:ك آخ:اب، ف:ي الق:رن التاس:ع ق:بل الميالد            

لم يكن النبي . ة البعل إله وثني، دعا النبي إيليا الشعب إلى العودة إلى اإليمان والطَّاعة هللاترويجه عباد 
وتحدَّث اهللا عن النبي يحيى قبل  . يح:يى هو إيليا النبي العائد بالجسد، غير أنَّه أدَّى رسالته على غراره            

نبي قبل مجيء يوم الرب، اليوم العظيم   هأنذا أرسل إليكم إيليا ال    «: وف:اة النبي إيليا بأربع مئة سنة قائالً       
 ).  4:5التوراة الشريفة، سفر النبي مالخي (» والمخوف
 

 الظهور لمريم العذراء عليها السالم] 38 ـــ 26: 1  [
حسب التقاليد الُمتداولة ) رضي اهللا عنه(مخطوبة ليوسف ) عليها السالم(كان:ت العذراء مريم   
هناك إتمام الزواج في فترة الخطوبة، ولكنَّها كانت عالقة ُملزمة، ال لم يكن . في المجتمع العربي اليوم
وُيشير االسم . قيد االستعمال» زوجة«و» زوج«وفي هذه الفترة، كانت عبارة . ُتفَسخ إالَّ بالطالق فقط

ما وُيعتبر الشخصيَّة المركزية في تاريخ العهد القديم، ك). عليه السالم(إل:ى النبي والملك داود    » داود«
 .  أنَّه رمٌز للمسيح اآلتي كملك

 
السالم «: ظه:ر الم:الك لم:ريم كرَّم اهللا وجهها وبادرها بالسالم على الطريقة الشرقية التقليدية              

وُاقتبس المالك كلمات . ، وأدهشها باألخبار التي ستأتي بالفرح والمسرَّة لجميع الناس في العالم     »عليك
ها العذراء تحبل وتلد ُابنًا وتدعو «: كثر من سبع مئة سنة إذ قال   م:ن ن:بوَّة إش:عياء الذي سبق المسيح بأ         

وُتُنبَِّئ بالحدث  ). 7:14أنظ:ر ال:توراة الشريفة، سفر النبي إشعياء         (» )أي اهللا مع:نا   (ُاس:مه عمَّانوئ:يل     
فيتَّصل أمم كثيرة بالرب . هأنذا آتي وأسكن في وسطك يقول الرب    «: ق:بل م:ا يق:رب الخم:س م:ئة س:نة           

. »فتعلمي::ن أنَّ ربَّ الج::نود ق::د أرس::لني إل::يِك. فأس::كن ف::ي وس::طك. يوم، ويكون::ون ل::ي ش::عبًاف:ي ذل::ك ال:: 
من االسم العبري » يسوع«وُانحدر االسم عيسى ). 11 ـ 2:10التوراة الشريفة، سفر النبي زكريا    (
 أنَّها  تفهم) عل:يها الس:الم   (إنَّ ه:ذا االقت:باس جع:ل م:ريم الع:ذراء            . »اهللا نج:اة  «: ال:ذي يعن:ي   » يهوش:اع «

من يا ُترى . ولكنَّها لم تتخيَّل أبدًا أنَّ فتاًة عذراء مثلها ستحبل بولدٍ  . ستحبل بالمسيح الموعود والمنَتظر   
يس:تطيع أن يتص:وَّر أم:رًا كه:ذا؟ فكَّ:ْر، ونح:ن نح:يا ف:ي مطلع القرن الحادي والعشرين، ماذا يكون ردُّ           

ئية، زارها مالك يحمل رسالة مثل هذه؟ ماذا فع:ل ف:تاة بس:يطة طاه:رة، تع:يش ف:ي قرية من القرى النا               
بالطَّبع تكون هذه الفتاة الشَّابة . يك:ون ردُّ فعله:ا؟ س:يكون وال غ:رَو، خوف:ًا وارت:باكًا وقلق:ًا مجلًَّال بالعار        

. إن المج::تمع الش:رقي مع::روف بموقف::ه الش::ديد الح:ازم م::ن بن::ت تح::َبُل دون زواج  . قلق:ة ومرت::بكة ج::ّداً 
درك ه:ذه الف:تاة الطاه:رة أنَّه:ا س:تظهر مذنبة من الناحية األخالقية، وستذوق طعم      وأم:ام ه:ذه الح:ال، ُت:      

إالَّ أنَّ اهللا يعمل خلف إدراكها البشري، وتأتيها . إنَّها ُتعلن براَءتها. الموت كلَّ يوم، قبل أن تضع طفلها
عى هذا الصبيُّ وسُيد. إنَّ ه:ذا الح:بل ل:يس م:ن زرع بش:ٍر، ب:ل هو شيء طاهر من اهللا            : الكلم:ة الفص:ل   



لم يكن للوليد أب . ، أي أنَّ:ه م:ن اهللا، ويع:ود إل:ى عالق:ة روح:ية، ول:يس م:ن زرع إنس:ان                    »ُاب:ن العل:يِّ   «
. بش:ري، وم:ع ه:ذا، ينبغ:ي أن يك:ون لك:ل ُام:رئ يعيش، هويَّة وسلسلة نسٍب ُيسجَّل فيها ُاسم أبيه وأمِّه                       

 . »ُابن اهللا«ذا ُدعي ل. روح اهللا: مريم العذراء، وكان أبوه: كانت أمُّ الطفل
  

تظليل . وُيخ:برها الم:الك جبرائ:يل أنَّ روح اهللا القدوس ُيظلِّلها، وستكتشف فيما بعد أنها ُحبلى        
في «. روح اهللا ه:ذا، ه:و عين األسلوب الذي ُاستخدمه اهللا وقتما برأ الحياة في األرض الخالية الخاوية        

ة وخال:ية وعل:ى وجه الغمر ظلمة وروح اهللا    وكان:ت األرض خ:رب    . ال:بدء خل:ق اهللا الس:موات واألرض       
التوراة، سفر التكوين . (»وقال اهللا لتكن حياة . وق:ال اهللا ليك:ن ن:ور فك:ان ن:ور          . ي:رفُّ عل:ى وج:ه الم:ياه       

ك:ان رح:م الع:ذراء م:ريم خال:يًا، ف:رفَّ عل:يها روح اهللا، وح:لَّ ف:يها كلم:ته، فوج:دت            ). االص:حاح األوَّل 
وكان ُاختبار العذراء . أيِّ تعاون بين العذراء وجبرائيل المالك أو روح اهللالحياة وليس ثمََّة إلماع إلى 

مج:رَّد ش:عور بكلم:ة اهللا الُملق:اة إل:يها م:ن الم:الك، ولمَّ:ا تجاوب:ت م:ع الكلم:ة باإليم:ان، إذ كان اإلدراك                      
 . البشري غير كاٍف، ُاكتشفت أنَّ األمر كان كذلك

  
هوذا «: تدمت في أعماقها الدَّاخلية إلى أن ُاستجابت قائلةً     ال نعلم كم طالت مدَّة الحرب التي ُاح       

ول:م تس:تِطع جم:يع الحج:ارة الت:ي رماه:ا به:ا الشيطان إيقاف تسليم               . »أن:ا أَم:ة ال:رب، ليك:ن ل:ي كقول:ك           
.. ثمن سمعتها الطيبة، فقدان خطيبها، وإمكانية ضياع حياتها قبل مولد طفلها، الرفض والخ     : حياتها هللا 

إنَّنا نسمع رجع قلب . عبارة التي فاهت بها الفتاة الطاهرة، الُمختارة للعناية بِطفل الفداء         م:ا أبه:ى ه:ذه ال      
فلم::ا ك:ان يواج::ه ع:ذاب الم::وت ص:رخ إل::ى اهللا    . م:ريم ي:تردَّد ص::داه ف:ي ُاب::نها بع:د ث::الٍث وثالثي:ن س:نة      

 أنَّ اهللا على كل شيء )عليها السالم(آمنت مريم . »لتكن ال مشيئتي بل مشيئتك«بكلماٍت تلقَّنها من أمِّه 
 .  قدير، وخضعت إلرادته من أجل حياتها، مقدِّمة وجودها بكامله له باإليمان والطَّاعة

 
في البدء  . ا كان:ت الع:ذراء م:ريم ش:ريكة هللا، ب:ل أم:ته الطائع:ة وف:ق تقل:يد النس:اء الطاه:رات                       م: 

. كان:ت ح:وَّاء، ورغ:م ع:دم طاع:تها، ق:د قبل:ت وع:دًا ب:أنَّ واح:دًا م:ن نس:لها سُيحقِّق غلبًة على الشيطان                         
 .(3:15ين التوراة الشريفة، سفر التكو: أنظر(وكان:ت ه:ذه أوَّل ن:بوَّة ع:ن مج:يء س:يِّدنا المسيح       

إنَّ اهللا يختار أولئك الذين ال حول لهم  . ووفق:ًا للوع:د، حبلت سارة بابن، بصرف النظر عن شيخوختها          
بي:ن مساكين الربِّ ومتواضعيه، إذ  ) عل:يها الس:الم   (وت:برز م:ريم     . وال ق:وَّة الظه:ار أمان:ته تج:اه وع:ده          

لقد تمَّت اآلن بثقٍة خطَّة وعد .  فيها األزمنةفبعد فترة ُانتظار طويلٍة تحقَّقت  . ترجو بثقٍة نوال الفداء منه    
باألخّص، وُأعيد  ) عليه السالم (تل:ك الت:ي وع:د به:ا ح:وَّاء أوًَّال، ُث:مَّ إبراهيم               : اهللا بال:بركة للبش:رية كلِّه:ا      

باإليمان بهذه األحداث، وإرسالها إلى     ) عليها السالم (وتثبيتًا لمريم   ). عليه السالم (التوك:يد عليها لداود     
يأخذ بيدها، ُيخبرها المالك أنَّ نسيبتها إليصابات، التي فاتها زمن والدة األطفال، هي أيضًا حامل م:ن   

ولما كانت مريم تحتاج إلى ُامرأة كبيرة في السن تتحدَّث إليها، وتتحاشى تفرُّس عيون سكان          . بقوَّة اهللا 
إْن وجدت مريم   . ة الخليل مدين:تها الناص:رة، قص:دت م:ريم إليص:ابات وزوجه:ا زكريا الكاهن في مدين               

إنَّ فتاة مذنبة، ُحبلى، ال تذهب . ُمذن:بة أخالق:يا، ف:إنَّ كاه:نًا نظ:ير زك:ريا س:يدينها ويحكم عليها بالموت              
مكان:ًا ت:رتاح ف:يه وتنمو    ) عل:يها الس:الم  (لق:د أع:دَّ اهللا لم:ريم    ! لُتق:يم ف:ي م:نزل كاه:ن ق:رابة ثالث:ة أش:هر           
 .  همونها ويؤمنون أنَّ قوَّة اهللا الفائقة تأتي المستحيلبالروح والجسد، لدى ذوي القربى، يف

 
 نشيد مريم العذراء عليها السالم] 56ـ 43: 1  [

أنَّ ُابن مريم سيكون عيسى المسيح الموعود   ) رضي اهللا عنها  (علم:ت إليص:ابات     ] 43: 1  [
ُاجلس عن يميني :  لمواليقال اهللا«: ، ُمقتبسة ما جاء ُمدوَّنًا عنه في الزبور الشريف»ربِّي«به ودعته 

 ).  110:1مزمور (» حتى أضع أعداءك موطئًا لقدميك



 
إنَّه . ُيعت:بر نش:يد م:ريم الع:ذراء أك:ثر التس:ابيح الش:عرية رونقًا وجماًال، وُينافس كافة المزامير                 

  عنويكشف تجاوبها. نشيد فتاة قروية بسيطة ألهب اهللا قلبها، فسكب محبَّتها ودهشتها في مديح ُمْلَهم
اهللا يقف ضدَّ . التباين بين السلطات الحاكمة وبين الناس العاديين المحيطين بمولد سيِّدنا عيسى المسيح           

المس::تكبرين واألع::زاء واألث::رياء ألنه::م ف::ي غطرس::تهم وُاك::تفائهم وض::عوا ثق::تهم بذواته::م، وآح::تقروا   
لمتعالين والمتسلطين ُيشبهون في إنَّ األقوياء وا . اآلخري:ن، ول:م ي:نظروا إل:ى ف:وق، إل:ى اهللا ع:زَّ وج:لَّ                

ف::ي اس::تطاعة  . ُادِّع::ائهم للس::لطان، إل::ى ح::ّد بع::يد، المل::وك األرض::يين، ف::ي تس::لُّطهم عل::ى رعاي::اهم         
المض::طَهدين الذي::ن ال وس::يلة له::م للع::ون ف::ي ه::ذه الدن::يا، أْن ي::تطلَّعوا إل::ى اهللا ال::رحوم، ألنَّ::ه يق::ف إل::ى  

تعتبر مريم الطفل الجاثم في أحشائها تكميًال لوعد اهللا . عاهللا يعم:ل لصالح المتواضعين والجيا    . جان:بهم 
 .  »الُمطوَّبة«ومنذ يوم تنبَّأت، َبجَّلتها أجيال المسيحيين والمسلمين قاطبة ودعتها . إلبراهيم

 
إذ ) عليه السالم (وج:اءت القص:ة ف:ي اإلنج:يل الش:ريف، رواي:ة م:تَّى، م:ن وجهة نظر يوسف                    

. ه مخطوب::ة ليوس::ف، ق::بل أن يج::تمعا، وج::دت ُح::بلى م::ن ال::روح الق::دس  فلمَّ::ا كان::ت م::ريم أمُّ:: «: يق::ول
ولك::ن ف::يما ه::و م::تفكر ف::ي ه::ذه  . فيوس::ف رجله::ا إذ ك::ان ب::ارا ول::م يش::أ أن ُيش::هرها أراد تخلي::تها س::رَّاً  

. يا يوسف بن داود ال تخف أن تأخذ مريم ُامرأتك: األم:ور، إذا م:الك ال:رب ق:د ظه:ر له ف:ي حل:م قائالً        
فس:تلد ُاب:نًا وتدع:و ُاسمه يسوع، ألنَّه ُيخلِّص شعبه من    . ل ب:ه ف:يها ه:و م:ن ال:روح الق:دس           ألنَّ ال:ذي ُح:ب    

ولم:ا اس:تيقظ يوس:ف م:ن نومه فعل كما أمره مالك الربِّ، وأخذ مريم ُامرأته إلى داره، ولم        . خطاي:اهم 
واية متَّى اإلنجيل الشريف، ر: انظر(» ودع:ا ُاس:مه عيس:ى المسيح   . يع:رفها إل:ى أن ول:دت ُاب:نها ال:بكر      

 ).  25 ـ 1:18
 

، ليس الذرية التي انحدرت من )عليه السالم ( لق:د علَّ:م الك:تاب أنَّ النس:ل الحقيقي إلبراهيم             ]57: 1[  
لق::د برهن::ت . أول::ئك الذي::ن ُاس::تجابو نظ::يره باإليم::ان والطاع::ة هللا: لحم::ه ودم::ه، ولك::نَّه النس::ل الروح::ي

أنَّهم:ا ُابن:تان حقيقي:تان إلبراه:يم إذ ُاس:تجابتا بإيمان       (رض:ي اهللا ع:نهما  (الع:ذراء وخال:تها إليص:ابات    
وسنرى فيما يلي أنَّ الكثير من المدعوين يهودًا، برهنوا أنَّهم ليسوا من ذرية       . كب:ير وطاع:ة ال ُتح:دُّ هللا       

أنَّهم من  » غير اليهود «إبراه:يم الحقيق:ية ألنَّ:ه لم يكن لهم إيمان إبراهيم، وسيكشف وفرة من األمميِّين                
 !  له، ألنَّهم ُاستجابوا لدعوة اهللا بإيمان وطاعة حقيقيَّيننس
 
 عليه السالم» المعمدان«والدة وحياة يحيى الُمسمَّى ] 80 ـ 57: 1[  

ولما كان أبرام ُابن تسع وتسعين سنة ظهر «كان:ت عمل:ية الختان عالمة عهد اهللا مع إبراهيم،    
مي وكن كامًال، فأجعل عهدي بيني وبينك وأكثِّرك كثيرًا ِسْر أما. أن:ا اهللا القدير : ال:رب ألب:رام وق:ال له    

فال ُيدعى ُاسمك بعد أبرام بل يكون   . أمَّ:ا أن:ا فه:وذا عه:دي مع:ك وتك:ون أب:ًا لجمه:وٍر م:ن األمم                  ... ج:دا 
ومل:وك منك  . وُأثم:رك كث:يرًا ج:دا وأجعل:ك أمم:اً        . ألّن:ي أجعل:ك أب:ًا لجمه:وٍر م:ن األم:م           . ُاس:مك إبراه:يم   
يم عه::دي بين::ي وبي::نك وبي::ن نس::لك م::ن بع::دك ف::ي أج::يالهم، عه::دًا أبدي::ًا ألك::ون إله::ًا ل::ك  وأق::. يخ::رجون

هذا . أنت ونسلك من بعدك في أجيالهم . أمَّا أنت فتحفظ عهدي   : وقال اهللا إلبراهيم  ... ولنس:لك م:ن بعدك    
لحم فُتختنون في . يختتن منكم كلُّ ذكر. ه:و عه:دي ال:ذي تحفظون:ه بين:ي وبي:نكم وبي:ن نسلك من بعدك            

 ـ 9، 7 ـ 4، 2 ـ   17:1التوراة الشريفة، سفر التكوين     . (»ف:يكون عالم:ة عهد بيني وبينكم      . غرل:تكم 
 ).  عليه السالم(ومنذ ذلك اليوم، أصبح الختان عالمة عهد بين ذريَّة النبي إبراهيم ) . 11

 



س هو  والكتاب المقدَّ . تحرير أو إطالق سراح بدفع ثمن     : »فداء«، تعني لفظة    ]68-69: 1 [  
 .  سجلُّ دخول اهللا القدير التاريخ البشري ليفدي وينجي أولئك الذين يستجيبون له باإليمان والطَّاعة

 
كم:ا ورد ذل::ك ف::ي ال::زبور  ) س::المه علي::نا(إش::ارة إل:ى س::يدنا عيس::ى المس:يح   » َق::ْرن«واللفظ:ة  

هي إشارة إلى عبد ، كما »رتَّب:ت س:راجًا لمسيحي  . ل:داود » ق:رناً «ه:ناك ُأنِب:ت    «]: 7: 132[الش:ريف   
حل:ية ُيزيَّ:ن به:ا الرأس،    » الق:رن «وك:ان  . إل:ى المس:يح اآلت:ي     ) عل:يه الس:الم   (ويرم:ز داود    . »داود«اهللا  

وكان:ت النساء في الشرق األوسط يتزيَّن بقرون إلى         . ُتثبَّ:ت ف:وق الجبي:ن بأربط:ة، وُيلق:ى فوقه:ا ِخم:ار             
 . ولهذا السبب، ُذِكر في هذا الفصلرمز القوَّة والسلطان، » القرن«وكان . بداية هذا الجيل

  
 ـ نج:د ف:ي مول:د وحياة سيدنا عيسى المسيح تحقيقًا لمئات النبوات العامَّة والخاصَّة         ]70: 1 [  

لق:د أعدَّ اهللا الناس التيانه منذ  . بي:ن ال:يهود والش:عوب األخ:رى، ولم:دى م:ئات م:ن األع:وام ق:بل مجي:ئه               
، ألنَّ »أبوك::م إبراه::يم رأى يوم::ي وف::رح«:  ذل::ك بقو::لهوأش::ار س::يدنا عيس::ى المس::يح إل::ى . زم::ن بع::يد

أنَّ الرب نفسه سُيهيِّئ » خليل اهللا«أدرك . فهم إعالن اهللا له وقبله بفرح وغبطة ) عليه السالم(إبراه:يم  
لق:د أب:ان اهللا ف:ي وعده الكريم إلبراهيم أنَّ    . وس:وف ت:تحرَّر البش:رية نظ:ير ُاب:ن إبراه:يم      . الذب:ح العظ:يم   
 .  ة لجميع الناس، وفي سائر األزماننعمته ُمباح

من أنَّ نسله ال ينقطع عن    ) عليه السالم ( ـ إنَّ الوع:د الذي قطعه اهللا مع النبي داود            ]1:72 [  
 .  من ذريته سيأتي المسيح الذي ملكه ملٌك أبدي: الجلوس على عرشه، يعني

وُيعلِّ::م . ش:عبه الخ:اص  إنق:اذه م:ن أعدائ:ه ليح:يا ك    :  ـ يعن:ي خ:الص اهللا لش:عبه   ]75 -74: 1  [
الخطيئة والشيطان اللذان يعمالن جاهدين : سيدنا عيسى المسيح فيما بعد، أنَّ أكبر أعداء اإلنسانية هما

أن يحيا » القداسة«وتعني . ليستعبدا الناس ويصرفاهم عن معرفة اهللا وخدمته ومساعدة الناس إخوانهم
، فه::ي س::وء ُاس::تعمال »الخطي::ئة«أمَّ::ا . ال::ناسالم::رء بص::ورة مق::بولة ل::دى اهللا، وبعالق::ة ص::حيحة م::ع  

 .الحريَّة التي منحها اهللا للناس، فأصبحوا غير مؤهَّلين كلِّيًا لمحبته ومحبة اآلخرين
   

 ـ ك:ان ه:ذا إع:الن ال:بداية، ألنَّ:ه ل:م يُق:م بين اليهود نبيٌّ لمدٍَّة تربو على األربع مئة                   ]76: 1  [
 .  سنة
 

من خالله . س:تعارات إل:ى الن:بوات ال:واردة عن خدمة المسيح          ُتوم:ئ ه:ذه اال    ] 78-79: 1  [ 
ولكم «: ُيض:يء ن:ور ال:رَّب ف:ي الع:الم ال:ذي أظلم:ته الخطي:ئة، فيصير في طوق الناس المجيء إلى اهللا              

ال:توراة الش:ريفة، س:فر النب:ي مالخ:ي      (» أيُّه:ا الُم:تَّقون ُاس:مي ُتش:رق ش:مس ال:برِّ والش:فاء ف:ي أجنح:تها         
ألنَّ:ه ها هي الظلمة ُتغّطي   . يري ألنَّ:ه ق:د ج:اء ن:ورك ومج:د ال:رب أش:رق عل:يك                قوم:ي ُاس:تن   «؛  )4:2

فتسير األمم في نورِك . أمَّ:ا عل:يِك فُيش:رق ال:رب ومج:ده عل:يِك ُيرى       . األرض، والظ:الم الدَّام:س األم:م      
ة ُدوِّنت هذه النبوَّ). 3 ـ 60:1ال:توراة الش:ريفة، س:فر النب:ي إش:عياء      . (»والمل:وك ف:ي ض:ياء إش:راقكِ      

بسبع مئة سنة، ُمشيرة إلى ملوك المجوس الذين جاءوا  ) عليه السالم (ق:بل مول:د س:يدنا عيس:ى المس:يح           
اإلنجيل الشريف، رواية : انظر(م:ن المش:رق إل:ى بي:ت لح:م للس:جود لسيدنا عيسى المسيح بعد والدته         

 ).  2:1متَّى 
إذا مج:وس م:ن المشرق قد   ولم:ا ول:د عيس:ى المس:يح ف:ي بي:ت لح:م ال:يهودية ف:ي أي:ام ه:يرودس المل:ك                     

 .  جاءوا إلى أورشليم
 
 



 
 
   

 اإلصحاح الثاني
 ).  سالمه علينا(مولد سيدنا عيسى المسيح ] 20 ـ 1  [
تعم:ل إرادة اهللا حق:ا ف:ي ال:تاريخ، وُتعَت:بر قل:وب الحكَّام كجداول مياه بين يديه،                   ] 3 ـ   1: 2  [

، )كما يذهب بعض المؤرخين   (باطرة الرومان   ُيم:يلها حي:ثما يش:اء، كان أغسطس قيصر أوَّل وأعظم أ           
وأج::برت الحال::ة السياس::ية حض::رة يوس::ف  .  م::يالدي14 ق::بل الم::يالد وإل::ى ع::ام  31وحك::م م::ن ع::ام 

، وه:ي ُح:بلى، عل:ى الذه:اب إل:ى بيت لحم للتسجيل              )عل:يها الس:الم   (والع:ذراء م:ريم     ) رض:ي اهللا ع:نه    (
أمَّا أنِت «: منذ أكثر من سبع مئة سنة، فقال] 5 ـــ 4، 5:2[ه:ناك، لي:تمَّ م:ا ورد في سفر النبي ميخا           

ي:ا بي:ت لح:م أف:راتة وأنِت صغيرة أن تكوني بين ألوف يهوذا فمنِك يخرج لي الذي يكون متسلِّطًا على               
ويق:ف وي:رعى بق:درة ال:رب بعظمة ُاسم الربِّ إلهه            ... إس:رائيل ومخارج:ه م:نذ القدي:م، م:نذ أي:ام األزل            

 .  »ويكون هذا سالمًا. م إلى أقاصي األرضألنَّه اآلن يتعظَّ. ويثبتون
 

كان:ت البيوت في قرى الشرق األوسط قديمًا تتألَّف من غرفٍة واحدة في الطابق السفلي، تأوي            
أمَّا األسرة، فكانت تعيش في الطابق     . إل:يها الح:يوانات األل:يفة خ:الل الليل، وُتشيَّد بالقرب منها المذاود            

له ولمريم، موضعًا خاصا في أحد البيوت،      ) رضي اهللا عنه  (نا يوسف   وعل:يه، ربَّما وجد سيد    . العل:وي 
أو ُربَّما كان لهما هناك بعض ذوي القربى البعيدين،         . فأض:جعت م:ريم مولوده:ا ف:ي مذود قريب دافئ          

 .  ألنَّهما في األصل من تلك الناحية، أو لعلَّ تلك األسرة أضافتهما بسبب حالة مريم
 

وال يهم إن كان   . ولد في إسطبل خانٍ   ) س:المه علي:نا   (دنا عيس:ى المس:يح      وتذك:ر التقال:يد أنَّ س:ي      
ول:د ف:ي إس:طبل أو م:نزٍل، ألنَّ القص:د األساس:ي ه:و أنَّ:ه وض:ع ف:ي م:ذوٍد ُمس:َتَعار، بي:ن عامَّة الناس،                          

لق:د م:نح اهللا ه:ذا الطفل وعدًا عظيمًا، ومع ذلك، لم يكن ثمََّة مكان يوَضع فيه           . ول:يس ف:ي قص:ٍر ُمن:يفٍ       
ما كان له موضع في بيت اٍهللا أو هيكٍل أو في إحدى الُمنظمَّات الدينية التي استغلَّت ُاسم اهللا  . م مولدهيو

 . وما كان لديهم جميعًا موضع لهذا الموعود به من اهللا. لمصالحها األنانية
  

ُمخِجل ألم يكن من ال. إلى علماء الشريعة ـ أو دكاترة الفقه ولمَّ:ا ظه:رت المالئك:ة، ـ لم تذهب   
أن ال ُتحمل الرسالة إلى الهيئآت الدينية التي كان لها مئآت التفاسير الدَّقيقة للتَّعرف إلى المسيح اآلتي؟ 

كانت لديهم معلومات وفيرة عن . ُربَّما حاول اهللا الذَّهاب إليهم أوًَّال، ولكنَّهم ما ُاستطاعوا قبول الرسالة
كانت . اء إليهم، ما عرفوه بسبب كثرة تفاسيرهم للكتب المقدَّسة        س:يِّدنا عيس:ى المس:يح، غير أنَّهم لمَّا ج         

لقد أعلنت المالئكة أنَّ . عقوله:م جامدة ال تقبل التغيير، فناصبوه العداء منذ البداية وأوغلوا في الرفض       
وكان وفرة من اليهود يتطلَّعون إلى بروز قائٍد سياسي ُينقذهم . الطف:ل س:يكون المنقذ،ال المسيح والرب      

 .   حكم الرومان، بينما ُانتظر آخرون مخلِّصًا ُيحرِّرهم من المرض والصعوبات الجسديةمن
 

، )عليه السالم(ولك:ن ك:ان ه:ذا اإلع:الن ُبش:رى س:ارَّة بمج:يء الشخص الذي وِعَد به إبراهيم                 
 .  وكان هو تدبير اهللا نفسه الذي سُيعِتق البشرية كلَّها، ويأتي بالفرح والمسرَّة لجميع الناس

 
 .  ختان عيسى المسيح والمجيء به إلى بيت اهللا] 38 ـ 21  [



ُخِت::ن س::يدنا عيس::ى المس::يح ف::ي الثام::ن م::ن م::يالده، ط::بقًا للش::ريعة الدين::ية والتقل::يد ال::ذي ُاب::تدأ 
 ).  عليه السالم(بميثاق اهللا مع إبراهيم 

ل::ى بي::ت اهللا ف::ي  بع::د والدة ك::لِّ ُاب::ٍن، ك::ان عل::ى األم أن تن::تظر أربعي::ن يوم::ًا ق::بل أن تذه::ب إ   
الق:دس، ال:ذي ك:ان يبتعد حوالي ثمانية كيلو مترات عن بيت لحم، لُتقدِّم قربانًا عن تطهيرها، حسب ما           

وكان ُيَتوقَّع ممن يقوى على ذلك، أن ُيقدِّم خروفًا وحمامة؛ أمَّا تقديم حمامتين، فكان          . تقتضيه الشريعة 
. نا عيس:ى المس:يح ك:ان ق:د ول:د ف:ي عائلة متواضعة      ، وُيش:ار ه:نا إل:ى أنَّ س:يد         »ق:ربان الفق:راء   «ُيدع:ى   

وكان:ت أبك:اُر الح:يوانات ُتقدَّم ذبائَح، أمَّا أبكار         . وك:ان يج:ب أن ُيك:رَّس بك:ر اإلنس:ان والح:يوان لل:رب              
وت:مَّ تقدي::م س:يدنا عيس::ى المس::يح   . ب::تقديم ح:ياتها لخدم::ة ال:رب م::دى الح::ياة  » ُتف::دى«البش:ر، فق::د كان:ت   

 ببس:اطة وُاتِّض:اٍع، ال م:ن ق:بل رئ:يس رج:ال الدي:ن، ب:ل على يد شخصين                 ف:ي بي:ت اهللا    ) س:المه علي:نا   (
 :  مؤمنين ال أهميَّة كبيرة لهما في خانة رجال الدين، أوَّلهما

لقد تمَّم اهللا وعده الطاهر لهذا الشيخ، إذ أوحي إليه أنَّ هذا الطفل، كان في الحقيقة هو : سمعان
. ذك:ر س:معان أنَّ اهللا وع:ده به:ذا اإلحس:ان قبل أن يذوق الموت            وي. المس:يح الُمن:َتَظر م:نذ أج:يال طويل:ة         

ُت:رى كيف أبلغ اهللا سمعاَن هذا الخبر؟ نحن ال نعرف إْن كان ذلك بحلم، أو              : وربَّم:ا ي:برز ه:ذا الس:ؤالُ       
فوق ) عليه السالم(ع:ن ط:ريق س:ماع صوت اهللا في أعماقه، أو أنَّه تلقَّى صوتًا مسموعًا نظير موسى       

هذا . ير أنَّ اهللا ُاتَّص:ل بط:ريقة حم:يمة، ع:بَر ال:تَّاريخ، م:ع الذي:ن أح:بُّوه محبَّة مخلصة                    ط:ور س:يناء؛ غ:     
اللق::اء الحب::يِّ م::ع اهللا أله::م رج::اًال ونس::اء عاديي::ن خ::الل األج::يال، فقوَّاه::م، وش::دَّد ع::زائمهم، ف::ي وج::ه    

ختبارات الناس عبر إنَّ ش:هادة الكت:ب المقدَّسة، وشهادة اُ       . االض:طهاد الش:ديد، وح:تَّى ف:ي وج:ه الم:وت           
س:معان، هذا الرجل الطاعن   . األج:يال، ت:نزع ك:لَّ أث:ر للش:كِّ م:ن القل:ب ب:أنَّ اهللا ُيبادل:نا المح:بَّة واأللف:ة                      

وعلَّ:م س::يدنا عيس::ى  . بالس:ن، ُيح::بُّ اهللا، فيق:ترب م::نه اهللا ق::ربًا كب:يرًا، فتنش::أ بي::نهما عالق:ة حم::يمة ج::دا    
ُيعَت::َبر س::معان م::ثًال ح::يا لل::رجال . » القل::ب ألنَّه::م ُيعاي::نون اهللاطوب::ى ألنق::ياء«: المس::يح ف::يما بع::د ق::ائًال

ُاقتربوا من اهللا فيقترب  «]: 4:8[ويقول اإلنجيل الشريف في سفر يعقوب       . اهللا» رؤي:ة «والنس:اء ف:ي     
 . »أخالَّء اهللا، ويسيرون معه«سيكون أبناء إبراهيم الحقيقيَّون نظير أبيهم . »إليكم

  
. م:ن ال:روح الق::دس أنَّ عم:ل المس:يح س:يأتي ب:الخالص لجم:يع ال::ناس       وص:رَّح س:معان بوح:ي    

شعب اهللا الُمختار، أي : كان:ت ه:ذه الفك:رة ص:دمًة قوي:ة لل:يهود الذي:ن ظ:نُّوا أنَّ الع:الم ينقس:م إل:ى ُاثني:ن                    
أعلنت األنبياء، عبر تاريخهم الطويل، أنَّ المسيح       . ال:يهود، وال:نَّاس اآلخ:رون الذي:ن ك:انوا يح:تقرونهم           

 .  يء لُيبارك العالم كلَّه، غير أنَّ اليهود لم يفهموا تلك الرسالة حقَّ فهمهاسيج
 

 ).  عليه السالم(ُيشار في هذه اآلية إلى يوسف كأب شرعّي لسيدنا المسيح ] 33: 2  [  
ُي:دان ال:ناس وف:ق ردِّ فعله:م م:ن المس:يح ــ:ـ إنَّ:ه س:يرفع الذي:ن ُيؤم:نون ب:ه، ولكنَّه                          ] 34: 2  [

.  عثرة ألولئك الذين ال يؤمنون به، وسُيعلن الذين ال ُيسلِّمون له حربًا ال هوادَة فيها ضدَّه يص:ير حج:ر  
 .  وسنرى هذا جليا في حياة سيدنا عيسى المسيح وخدمته كما هي ُمدوَّنة في الفصول التالية

 ]  اإلنجيل الشريف، بشارة متَّى: [اللجوء إلى مصر
 

. م:تَّى، َح:َدٌث آخ:ر ع:ن ح:ياة س:يدنا عيس:ى المسيح الباكرة         ورد ف:ي اإلنج:يل الش:ريف، رواي:ة          
رأى المج:وس، ف:ي ب:الد ف:ارس، إبَّ:ان مول:ده، نجم:ًا جدي:دًا المع:ًا يتحرَّك في السماء كعالمة ُتشير إلى                      

وك:ان ه:ذا الح:دُث ش:هادًة من اهللا والنبوَّات،           . م:يالد مل:ٍك لل:يهود، فس:افروا يت:بعون ال:نجم إل:ى فلس:طين               
ولما وصل المجوس أخبروا هيرودس . ب األخرى لُتشير إلى مجيء سيدنا عيسى المسيحُقدِّمت للشعو

. ليذه::بوا إل::يه، وُيقدِّم::وا له الس::جود     » المول::ود مل::ك ال::يهود «المل::ك بم::ا ش::اهدوا، وس::ألوه أي::ن يج::دوا   



فُاض:طرب ه:يرودس وخ:اف عل:ى عرش:ه، وح:اول االحتفاظ بملكه الزمني بلباقة، وأعدَّ خطة محكمة                    
 . يع أطفال بيت لحم، من ُابن سنتين فما دونلقتل جم

  
ُاه:رب إل:ى   : ف:ي حل:م، وق:ال له    ) رض:ي اهللا ع:نه  (وظه:ر الم:الك م:رَّة أخ:رى حض:رة يوس:ف       

وجاء . »مذبحة األبرياء«ونفَّذ هيروس الملك المذبحة التي ُعرفت بـ     . مص:َر ق:بل أن تح:لَّ ه:ذه المأس:اة          
 م::ن ه::ذا الق:رن، أنَّ اهللا س::بحانه وتع::الى م::ا زال  ف:ي القص::ص الش::عبي الفلس::طيني، ف:ي النص::ف األوَّل  

 !ُيعوِّض نساء بيت لحم والمنطقة الُمحيطة بها بمنحهنَّ أطفاًال بهيجي الطلعة
   

) عليه السالم(لقد عاش  . واخت:برت هذه األسرة مرارة الهجرة من األرض المقدَّسة إلى مصر          
وأخيرًا لمَّا توفي هيرودس الملك،     . ضطهادح:ياته كلَّه:ا تحت اال     ) س:المه علي:نا   (س:يدنا عيس:ى المس:يح       

صار في استطاعة األسرة العودة إلى فلسطين، وقرَّرت اإلقامة في الجنوب، التي ضمَّت مدينة القدس         
أن أرخيالوس يملك على    ) رضي اهللا عنه  (ولك:ن لم:ا عرف سيدنا عيسى المسيح         . وبي:ت لح:م وأريح:ا     

وحقَّق::ت ه::ذه الت::نقالت وف::رة م::ن  . ة الجل::يل ف::ي الش::مالال::يهودية خلف::ًا ألب::يه، خ::اف، وأق::ام ف::ي ناص::ر 
إنَّه سيولد في بيت : النبوات عن المسيح، وال سيَّما تلك التي بدت ُمتناقضة ومربكة قبل وقوع األحداث

 .لحم، ويعود من مصر، ويتربَّى في الناصرة
   

 سيدنا عيسى المسيح الصبي في بيت اهللا] 50 ـ 41  [
. يع األب:ناء الراش:دين م:رافقة ُأسرهم لحضور ُاحتفاالت عيد الفصح          ك:ان ُيطل:ب ع:ادة م:ن جم:         

، )عليه السالم(وك:ان الفص:ح إح:ياء لذك:رى إخ:راج اهللا بن:ي إسرائيل من أرض مصر على يد موسى                     
رم:ٌز ه:ام إل:ى ش:خص سيدنا        ) اإلنج:يل (والفص:ح ف:ي العه:د الجدي:د،         .  س:نة  430بعدم:ا أمض:وا ه:ناك       

 .  كافة اإلنسانية من خطاياهم، وكهاٍد لهم إلى حياة قداسة جديدةعيسى المسيح كمخلٍِّص لشعبه و
 

وهذه الحادثة هي الوحيدة التي ُدوِّنت عن األعوام المحتجبة من حياة سيدنا عيسى المسيح في               
. وتكش:ف ل:نا هذه الحادثة قبسًا من سرِّ تكريسه الكليِّ المنبثق من عالقته الخاصَّة باهللا   . مدي:نة الناص:رة   

سيدنا عيسى المسيح في كلماته األولى هذه المسجَّلة، وهو في الثانية عشرة من عمره، ينتزع              وين:تزع   
وكان . ، أعني مشيئة اهللا»أبيه«إنَّ:ه ج:اء ل:ُيكمِّل مشيئة    : ويق:ول . م:ن يوس:ف، وُيعط:يه هللا     » أب«اللق:ب   

 .  الثانية عشرةواعيًا لعالقته الخاصَّة مع اهللا، وقصده من المجيء إلى العالم، حتى وهو في سنِّ
  

 الحياة المحتجبة
أغلبية ) سالمه علينا (شارك سيدنا عيسى المسيح     ) ثالثي:ن س:نة   (خ:الل ج:زء كب:ير م:ن ح:ياته           

وُيعلِّمنا بيت . غير رفعة واضحة فأمضى حياته اليومية كعامل يشتغل بيديه من: الناس حالتهم العادية
ف::ي » الح::ياة المحتج::بة«وُتعلِّم::نا .  الخدم::ة البش::ريةنجَّ::ار الناص::رة أهم::يَّة إع::داد األطف::ال هللا، ولح::ياة  

فُنعاي::ن طب::يعة س::يدنا عيس::ى  . الناص::رة أنَّ ال::رتابة اليوم::ية ف::ي الح::ياة ه::ي فرص::ة لع::بادة اهللا بال::تقوى  
 .  المسيح البشرية في رواية ميالده هذه، وفي ختانه، في نموِّه وتعلمه وفي طاعته ألمه مريم ويوسف

وُاختار اهللا جلَّت قدرته، . س:يح ف:ي فلس:طين المح:تلَّة، ف:ي ف:ترة سياسية عصيبة          ت:ربَّى س:يدنا عيس:ى الم      
رضي (، وهي فتاة فلسطينية بسيطة، لُيحقِّق خطَّته لبركة العالم، وُانتخب يوسف    )عل:يها السالم  (م:ريم   

لى ُانفراد، وآمن كلٌّ منهما ع. أيض:ًا، وك:ان ع:امًال تق:يا، يس:عى بنش:اٍط لرعاية ُأسرته الفريدة           ) اهللا ع:نه  
لق::د ع::رف اهللا س::بحانه . وعم::ل عل::ى ال::توِّ وف::ق أم::ر اهللا، ح::تى وإن ك::ان م::ن العس::ير عل::يهما فه::م ذل::ك 

. وتع:الى أنَّ ف:ي استطاعته االعتماد عليهما ليحمال األمانة عبر جميع األوضاع الصعبة إلى أْن تتحقَّق               
دون االلتفات إلى غرابة األوضاع أو ُاعتبار ك:ان ال:زوجان مكرَُّسين كلِّيًا لتنفيذ إرادة اهللا في حياتهما،            



وعلَّماه أن . لق:د علَّم:ا س:يدنا عيس:ى المس:يح ُن:بل العم:ل ال:يدوي، ودرَّباه تدريبًا حسنًا على مهنةٍ         . الكلف:ة 
يح:بَّ اهللا م:ن خ:الل تعلم:ه للكت:ب المقدَّس:ة، ونمَّوه في عالقة حميمة مع اهللا بالصالة، وخدمته بالعيشة                     

ودرَّباه على محبَّة اآلخرين دون . اه عل:ى التمتُّع بالحياة وكأنَّها عطية صالحة من اهللا لنا         وح:ثَّ . المقدَّس:ة 
 . تحيُّز وطلب ما هو نافع لهم عمليًا

 
 
 
 
 
 
 

)2( 
 سيدنا عيسى المسيح في فلسطين المحتلَّة

 
 
 

 األصحاح الثالث
 رسالة النبي يحيى عليه السالم] 20 ـ 1  [

، ال:دَّرب أم:ام س:يدنا عيسى المسيح، وكان          )عل:يه الس:الم   (أعن:ي يح:يى     لق:د مهَّ:د النب:ي يوح:نا،         
لمَّا كان الملك في العصور القديمة ُيريد إذاعة نبأ، ُيرسل ُمناديًا يجول في الطرقات              . الص:وت الُم:نادي   

وي:تذكَّر بعضنا وهو صغيٌر صوت ُمناٍد في الجوار وهو يجتاز      . والس:احات، ُيِع:دُّ ال:ناس لس:ماع األم:ر         
وما تزال نداءات رمضان تدعو النيام      . طف:ٌل ضاع، فالن توفَّاه اهللا، الخ      : روب، وُيعل:ن أن:باء ُمهمَّ:ة      ال:د 

ونجد أنَّ اهللا جلَّ شأنه، يبعث عبده يحيى . لل:نهوض والُمش:اركة بآخ:ر وج:بة طع:ام قبل أن يطلع الفجر             
 قوسين أو أدنى، وعلى الناس أن لُينادي بالتوبة، ُمعلنًا أنَّ مملكة اهللا أصبحت على قاب  ) عل:يه الس:الم   (

 . يستعدُّوا لدخوله
  

كان::ت فلس::طين ق::د اس::ُتعمرت م::ن ِق::َبل ال::رومان، وك::ان ه::ؤالء ال::رجال الُمدرج::ة أس::ماؤهم        
لقد حاول هيرودس الكبير إثبات دعائم ملكه في فلسطين فتعاون . ُمتَّصلون بالتنظيم السياسي في البالد

ًا، وماك:رًا، وبه:ذه الِخص:ال، اس:تطاع أن يك:مَّ الش:عب ال:ذي كرهه                 ك:ان ج:بَّارًا، عات:ي     . م:ع المس:تعمرين   
ولم ينحرف قيد ُأنُملٍة عن سياسته في دعم األمبراطور، . وأمع:ن ف:ي ك:رهه له ُم:دَّة أرب:ٍع وثالثي:ن سنة       

فش::يَّد مدي::نة قيص::رية ل::ُيجهِّز رأس جس::ٍر إل:::ى اإلقل::يم المض::طرب، وجع::ل المدي::نة مرتك::زًا لع:::بادة           
ك::ان ظالم::ًا ش::ديد الظل::م، ثق::يل ال::وطء، مس::تبدا ال يع::رف الص::فح . ٍد تدي::ن بالتوح::يدف::ي ب::ال» القيص::ر«

ولمَّا ُقسِّمت المملكة بعد هالكه بين أبنائه، عاد . وتمَّ قتله ألطفال بيت لحم في ُأخريات حياته    . والغفران
 وحكم  .»الكبير«ابن هيرودس   » هيرودس أنتيباس «وهيرودس هذا، هو    . يوس:ف وم:ريم إلى فلسطين     

 .  معظم أوقاته على وجه التقريب) سالمه علينا(المنطقة التي أمضى فيها سيدنا عيسى المسيح 
 

تغي:ير ُاتجاه  : الت:ي تعن:ي  » ال:توبة «رس:الة  ) عل:يه الس:الم  (وكان:ت رس:الة اهللا م:ن خ:الل يح:يى          
أ ونطلب وتعن:ي أيض:ًا االع:تراف بأنَّ:نا عل:ى خط       . الم:رء وتحوُّ:له ع:ن ط:ريقه الخ:اص إل:ى ط:ريق اهللا              



وأع:دَّ اهللا الناس، من خالل رسالة يحيى، أخالقيا وروحيا لقبول           . وكان:ت فريض:ة المعمودي:ة     . الغف:ران 
أنَّ خالص اهللا يشمل العالم كلَّه وليس » كلُّ بشٍر«وتعن:ي الع:بارة   . رس:الة س:يدنا عيس:ى المس:يح اآلت:ية       

 .  يهود زمانه فقط
 

 مقتبسة من إشعياء النبي الذي سبق مجيء المسيح بفترة         6 ـ   4إنَّ الن:بوَّة ال:واردة ف:ي اآليتي:ن          
المرء ترديد عبارات دينية، بل تغيير جذريٌّ ألسلوب » إيمان«وليس مقياس   . تق:رب من سبع مئة سنة     

توقُّع الناس بأنَّ اهللا سوف يتعامل بشدَّة مع األمميِّين الخطأة، ) عليه السالم (وتحدَّى النبي يحيى    . الحياة
وأعلن بصراحة أنَّ ُانحدارهم من نسل إبراهيم بالجسد ليس . تي بالخالص لذرية النبي إبراهيمولكنَّه يأ

 .  إالَّ ضمانًا خادعًا، ألنَّ اهللا ُيطالب بشيء أكبر من الرابطة الدموية
 

صًدى في نبوَّات األنبياء األولين، ذلك   » بالروح القدس ... سُيعمِّد«إنَّ لن:بوة يح:يى أنَّ المس:يح         
.  مج::يء المس::يح، وإرس::اء أس::س عه::د اهللا الجدي::د، س::يتميَّز بم::نح روح اهللا الت::ي تله::م خائف::ي اهللا      ألنَّ

 ).  24الفصل : أنظر(
 
 .  األبرار: الناس غير التائبين، وُتمثِّل الحنطة» التبن«ُيمثِّل ] 17  [
ن وُيدخلهم ه:ي أنَّ المس:يح س:يمنح ال:نجاة والغفران لجميع التائبي          » والبش:ارة الس:ارَّة   «] 18  [

والبش:ارة الس:ارَّة نافع:ة فق:ط ألول:ئك الذي:ن يق::بلون       . إل:ى مملك:ته وُيح:رِّرهم م:ن ع:بودية اإلث:م والم::وت      
ولم يأِت الناس . يرفضون سماع اهللا وطاعته الرس:الة ويعمل:ون بها؛ وإالَّ ُانقلبت الرسالة دينونة للذين  
 .   الوقوعبالعمل الصالح التي ُانتظرها اهللا، فباتت الدينونة وشيكة

 .  طلَّق هيرودس زوجته ليتزوَّج من هيروديا ُامرأة أخيه فيلبس] 19  [
 معمودية االغتسال التطهيري سيدنا عيسى المسيح سالمه علينا] 38 ـــ 31  [
 

جهرًا، مجيء مسيح اهللا، ) عليه السالم(أث:ناء عم:اد س:يدنا عيس:ى المس:يح، أعل:ن النب:يُّ يح:يى             
ذاته تمامًا مع خطايا اإلنسان ) سالمه علينا(ديته، طابق سيدنا عيسى المسيح وفي معمو. وبداية دعوته

وفش::له، م::ع أنَّ::ه م::ا ُاح::تاج ق::طُّ إل::ى ال::توبة أو التطه::ير م::ن درن الخطاي::ا االغتس::ال التطه::يري إش::ارة    
 . خارجية للتوبة إلى اهللا، يقترن يتغيير جذري في السلوك

  
 الماء

 س::يَّما ف::ي بلدان::نا الجافَّ::ة الح::ارة، ع::ن عط::ية الح::ياة واالن::تعاش  ي::تحدَّث إلي::نا الم::اء دائم::ًا، وال
وُيلِمع الماء إلى الحياة والميالد  . قدح ماٍء بارد ُيقدَّم في يوٍم قائظ، ُينعشنا       . ال حياة دون ماء   . واالن:بعاث 

خليقة في بداية . والمعمودية عالمة حياة جديدة بالروح القدس. وخصوبة الحياة الممنوحة من روح اهللا
وكم:ا حدث أوَُّل َحَبِل والدة لنا في الماء،  . األم:واه وخل:ق ف:يها الح:ياة     » ش:واش «الع:الم، ظلَّ:ل روح اهللا       

الروح القدس هو الماء الحّي . هكذا ُتشير المعمودية إلى أنَّ والدتنا الروحية ممنوحة لنا بالروح القدس 
 .الذي ينبجس فينا ويحملنا إلى الحياة األبدية بحضور اهللا

   
 الحمامة

حمامة، فعادت  ) عليه السالم (ف:ي نهاي:ة الطوف:ان الذي يرمز إلى المعمودية، أطلق النبيُّ نوح              
إل::ى س::فينة ال::نجاة وف::ي م::نقارها غص::ن زي::تون، كعالم::ة ُتش::ير إل::ى أنَّ األرض ق::د أص::بحت ص::الحة    

يح م::ن م::اء ولم::ا خ::رج س::يدنا عيس::ى المس::. للس::كن، وع::ادت الح::ياة والس::الم إل::ى المس::كونة م::ن جدي::د



لقد عادت الحياة والسالم إلى     . المعمودي:ة، ح:لَّ عل:يه ال:روح الق:دس بهي:ئة جس:مية كحمامة، وسكن فيه                
مات جميع الناس في الطوفان العارم بسبب آثامهم، عدا        ). س:المه علي:نا   (دن:يانا بس:يدنا عيس:ى المس:يح         

أطاعوا تدبير . ا ما أعدَّه لهم لتجنُّب الدينونةلق:د ُأنِق:ذوا ألنَّه:م ُاتَّ:بعوا تحذيرات اهللا وقِبلو     . نوح:ًا وأس:رته   
نظ:ر بعي:ن العط:ف والح:نان إل:ى نوح،      . اهللا، ودخل:وا الس:فينة، وأغل:ق اهللا نفس:ه ال:باب، وحف:ظ ح:ياتهم               

سيدنا عيسى . وحم:ل الس:فينة ع:بر اللحد المائّي، وخرج بمن فيه، لُيعِلن عن ُانبعاث جنٍس بشرّي جديدٍ        
ه:و الموض:ع ال:ذي ي:تطلَّع إليه اهللا بعطٍف،     . يحمل:نا بأم:اٍن ع:بر حك:م اهللا    المس:يح ه:و س:فينة ن:وح ال:ذي         

 .عليكم يستقرُّ عطفي: وُيعلن الرب قائًال... ويحفظ الذين قبلوه كتدبير اهللا عزَّ وجلَّ
  

 سلسلة نسب سيدنا عيسى المسيح سالمه علينا] 38 ـ 31  [
وثمَّ::ة إش::ارات ). عل::يه الس::الم(نب::ي داود يتَّص:ل نس::ب س::يدنا عيس::ى المس::يح األرض:ي بال  ] 31 ـ 3  [

األردن في = موآب(فق:د كانت راعوث أم عوبيد ُامرأة موآبية         . خاصَّ:ة إل:ى أس:الفه غ:ير ال:يهود أيض:اً           
وكان لسيدنا ) . 2سفر يشوع ص : انظر(، وجدَّت:ه راح:اب كان:ت م:ن آريح:ا القديمة        )الوق:ت الحاض:ر   

الذي كان آراميا من ) عليه السالم(ذلك سيدنا إبراهيم عيسى المسيح أسالف آخرون من األمم، بما في 
 لق:د ُذك:ر ه:ؤالء األس:الف غ:ير اليهود، بصورة خاصَّة، ألنَّ سيدنا     ). الع:راق ال:يوم  (أرض الرافدي:ن  

عيس:ى المس:يح ُيم:ثِّل الج:نس البش:ري كلَّ:ه إتمام:ًا لوع:د اهللا إلبراهيم في تبريكه جميع البشر من خالل                
 .  ذريَّته
 
 
 
 
 
 
 
 

 اإلصحاح الرابع
 

 محنة سيدنا عيسى المسيح سالمه علينا] 13 ـ 1  [
فقد ُاقتيد قيادة كاملة بروح     . كان:ت ق:يادة س:يدنا عيس:ى المس:يح ب:روح اهللا أه:مَّ ش:يٍء ف:ي حياته                   
أي (ألنَّ رئيس هذا العالم «: اهللا، وص:رَّح بم:ا ل:م يس:تِطع أح:ٌد التص:ريح ب:ه عبر التاريخ البشري فقال                 

لقد عاش سيدنا عيسى ) . 14:30اإلنجيل الشريف، رواية يوحنا (» ي وليس له فيَّ شيء يأت) إبل:يس 
ح:ياته األرض:ية كلَّه:ا، مق:ودًا بق:وَّة ال:روح الق:دس، ولكنَّه واجه التجارب بذات         ) س:المه علي:نا   (المس:يح   

 التجربة التي إنَّ. الط:ريقة الت:ي ينبغ:ي ل:نا نح:ن أيض:ًا أن نواجهه:ا، أي باالع:تماد عل:ى قوَّة اهللا وعونه          
تع:رَّض له:ا ليس:ت بجدي:دة ف:ي ت:اريخ البشر، أو حياة مختلف الناس، إنَّها ُاختيار الخطوة الصحيحة أو        

لقد رفض سيدنا عيسى المسيح . ونح:ن نواج:ه ه:ذا االخت:يار ك:لَّ ي:وٍم م:ن أيَّ:ام حيات:نا العادية            . الخاط:ئة 
لتجربة جزءًا مهما من حياته، وكان عليه،       كانت هذه ا  . أن يش:ترك بالمنافسة مع إبليس     ) س:المه علي:نا   (

أن ُيشبه إخوته في كلِّ شيء لكي يكون رحيمًا ورئيس كهنة أمينًا في «كم:ا ج:اء ف:ي اإلنج:يل الشريف         
الرسالة إلى (» ألنَّه في ما هو قد تألم مجرَّبًا يقدر أن يعين المجرَّبين       . م:ا هللا ح:تى ُيكفِّ:ر خطاي:ا الش:عب          



ألن ليس لنا رئيس كهنة غير قادر أن يرثي لضعفاتنا بل «: وجاء أيضًا) . 18 ـــ 2:17: العبرانيين
 ).  16 ـــ 4:15عب (» ...فلنتقدَّم بثقة إلى عرش النعمة. مجرَّب في كلِّ شيء مثلنا بال خطيئة

 
فبعد فترة طويلة . ك:ان لس:يدنا عيس:ى المس:يح ق:وى فريدة، وكان عليه أن ُيقرِّر كيف يستعملها      

ف:ي ب:ريَّة قاحل:ة ج:رداء، شديدة الحرِّ، واجه التجربة وهو في حالة جسدية ضعيفة، لُيحسَّ            م:ن الص:يام     
رف:ض ع:رض الق:وَّة والق:درة وال:راحة البدن:ية واالمت:يازات االجتماعية، ليبقى طائعًا ألوامر           . بض:عفنا 
كان .  اهللا وحده ف:تحدَّى برفض:ه ه:ذا إبل:يس، واص:فًا إيَّ:اه كمن ُيقدِّم بمكٍر عطايا ومساعدات تخصُّ                 . اهللا

لما وقف آدم . ف:ي اس:تطاعة س:يدنا عيس:ى المسيح أن يحصل على تاج العالم، ولكنَّه كان سيخسر نفسه     
وفي الموضع الذي خاب فيه . أمام التجربة وجهًا لوجه، حصل على الدنيا وخِسر نفسه       ) عل:يه الس:الم   (

وحينما ُجرِّب اإلنسان األول من . مل، ُانتص:ر س:يدنا عيس:ى المسيح، اإلنسان الكا       )آدم(اإلنس:ان األول    
سيدنا . ِقَبل إبليس، تزعزعت ثقته بالخالق، وبإساءته ُاستخدام حريته، تمرَّد على أوامر اهللا جلَّت قدرته

وُيعل:ن سيدنا عيسى المسيح  . عيس:ى المس:يح ه:و آدم الجدي:د، ال:ذي ظ:لَّ أمي:نًا، بي:نما ُاستس:لم آدم األول               
هللا وُاب:نه الحقيق:ي، مقدِّم:ًا بذل:ك الطاع:ة الكاملة لمشيئة اهللا الذي يحبنا جميعًا      ، أنَّ:ه ع:بد ا   )س:المه علي:نا   (

 .  بحب أبوي
 
 
 
 
 
 
 
 
 

)3( 
 ]9:50 ـ 4:14[التجوال في مقاطعة الجليل 

 سيدنا عيسى المسيح في مدينة الناصرة] 30 ـ 15: 4  [
ٍو كبير، فيها أكثر من ك:ان الجل:يل الواق:ع ف:ي ش:مال فلس:طين، منطقة مأهولة بالسكَّان على نح       
وحمل سيدنا عيسى   . مئت:ي ق:رية ومدي:نة، يس:كن ك:لَّ واح:دة م:نها م:ا يق:رب الخمس:ة عش:ر ألف إنسان                       

المس:يح رس:الته ب:ادئ ذي ب:دٍء إل:ى قوم:ه، وب:دأ دعوت:ه ف:ي بي:ت اهللا ال:ذي ك:ان أه:مَّ مؤسس:ة دين:ية في                            
وُاستهلَّ رحلته الروحية . قدَّسة وُيعَبد اهللاكان المعبد مركزًا للحياة الدينية حيث ُتدرس الكتب الم    . زمانه

مب:تدئًا بالمع:بد حي:ن ق:رأ م:ن س:فر النب:ي إش:عياء ال:ذي تن:بأ ق:بل ما يقرب السبع مئة سنة، وتلي الفصل                    
لقد ُقرئ ذلك الفصل بال شّك مئات المرَّات في الماضي، غير أنَّ ردَّ فعِل    . الذي يصفه وُيلخِّص خدمته   

لقد كان صاحب الكلمة . لم:اذا ي:ا ت:رى؟ لق:د تجسَّ:دت الكلم:ة ه:ذه الم:رَّة           . مخ:تلفاً ال:ناس ك:ان ه:ذه الم:رَّة         
 ! يقرُأها

  
وكان المسح بالزيت رمزًا للمْسح . سُيمس:ح، ولكن ليس بزيٍت، بل بروح اهللا ] 19 ـ  18: 4 [  

ملكة اهللا قد ، مشيرًا إلى أنَّ م»باألخ:بار السَّ:ارة  «س:يخدم بق:وَّة ال:روح الق:دس، ويك:رز          . بال:روح الق:دس   
ج:اءت بع:زم وق:وَّة لتص:دَّ مملك:ة إبل:يس وتواج:ه قوَّات الشر في العالم، وتحرِّر الذين هم تحت سيطرة                      

لقد ُاستطاع الناس رؤية سلطان ُابن األعالي بطرحه أرواح الشياطين خارجًا . إبليس وعبودية الخطيئة



، وك::انوا »ان ه::ذا كلِّ::ه غ::ير اهللا؟م::ن يس::تطيع إت::ي«: وش::فائه المرض::ى والس::قماء، وق::الوا ف::ي دواخله::م 
دخول مملكة اهللا في   : »س:نة ال:رب المق:بولة     «وتعن:ي الع:بارة     . مندهش:ين، مشوش:ي الخواط:ر واألفك:ار       

 . إطار الزمن
  

أن::ا ه::و المس::يح، ال::ذي تح::دَّث ع::نه األنب::ياء، وط::ال       «ك::ان قو::له إعالن::ًا   ] 21 ـ 19: 4  [ 
لق:د دخ:ل الش:ك قل:وب الذين     . لم، ف:ي ح:ياته، بط:ريقة جدي:دة    كان:ت مملك:ة اهللا آت:يٍة إل:ى الع:ا       . » ُان:تظاره 

كُابن «ع:رفوه بُادِّعائ:ه المجف:ل، وأرادوه أن ُيق:دِّم ب:رهانًا ع:ن نفس:ه يف:وق م:ا ع:رفوه ع:نه طيلة حياته                       
وأخبرنا . ، مظهرين بذلك عدم إيمانهم    »ما فعلت «وليس  » م:ا بل:غ مسامعنا    «: وق:الوا . »يوس:ف ال:نجَّار   

ولم يقدر أن يصنع هناك قوَّة واحدة، غير أنَّه وضع يديه على مرضى قليلين «: ف:ي موض:ع آخ:ر قائالً    
 ). 6 ـ 6:5اإلنجيل الشريف، رواية مرقس (» وتعجَّب من عدم إيمانهم. فشفاهم

  
وأشار سيدنا عيسى المسيح إلى أنَّه لم يتوقَّع أن ُيرفض من أبناء مدينته وحسب، ولكنَّ خدمته         

بألفاظ عنصرية تدلُّ » األخبار السَّارة«فإن كان في الطوق تفسير    . ير اليهود األعظ:م أيض:ًا س:تكون لغ      
ولكن . »فالجميع يشهد له «ض:منًا عل:ى أنَّ عط:ف اهللا موجَّ:ه إلى المخلصين من جماعة بني إسرائيل،     

مل ُيبيِّن بوضوح تام أنَّ نعمة اهللا في مفهومه تش    ) سالمه علينا (حي:نما كان تفسير سيدنا عيسى المسيح        
لقد رفض رفضًا قاطعًا أْن ُيَجرَّ إلى األفكار القومية . جميع الذين ليسوا يهودًا أيضًا، كان يثور غضبهم

، ورجٍل )لبنان اليوم(ف:ي زمان:ه، مش:يرًا إل:ى أنَّ اهللا تجنَّ:ب ال:يهود وأرس:ل النبي إيليا إلى ُامرأة لبنانية          
الفقير : دِّم مثًال على أنَّ نعمة اهللا تشمل االثنينلقد ُاستخدم هذين الشخصين لُيق   ). س:ورية اليوم  (س:ورّي   

وك:ان اليهود يغلون حقدًا، وكنتيجة لرفضهم،  . والغن:ي، الذك:ر واألن:ثى، تمام:ًا كم:ا تش:مل غ:ير ال:يهود               
لقد منعهم الشك عن اإليمان، وكان . ت:رك س:يدنا عيس:ى المسيح مدينة الناصرة، موطنه، وما عاد إليها         

إخوت:ه أن ُيص:دِّقوا أنَّ:ه ك:ان المس:يح الُمنتظر، إلى أن ظهر لهم بعد القيامة من      أب:ى  . رفض:هم له نهائ:ياً    
 . وُاقتنع أخوه يعقوب ُاقتناعًا كلِّيًا بهذه المقابلة، وصار أوََّل قائد لبيت اهللا في القدس. األموات

  
 التعليم واآليات في كفر ناحوم] 41 ـ 31  [

 كلم 25مدينة على بعد (ًا من الناس في كفرناحوم  ش:فى سيدنا عيسى المسيح وأنقذ عددًا وفير       
قدوس «وعرفت أرواح الشياطين أنَّه     ). رضي اهللا عنه  (ك:ان يع:يش ف:ي بي:ت بط:رس           ). ع:ن الناص:رة   

ألج:ل هذا أظهر ُابن اهللا لكي  «، و:له س:لطان ت:ام عل:يهم، كم:ا ه:و مك:توب ف:ي اإلنج:يل الش:ريف،                     »اهللا
ف:ي ط:وق أرواح الش:ياطين أن ُتسبِّب ُاعتالًال    ) . 3:8 رس:الة يوح:نا األول:ى   . (»ي:نقض أعم:ال إبل:يس     

وكان:ت وف:رة م:ن ال:ناس ف:ي ذل:ك الزمان        . عقل:يًا، أعم:ال ع:نٍف، أمراض:ًا جس:دية، وعص:يانًا عل:ى اهللا              
أمَّا سيدنا عيسى . تط:رد أرواح الش:ياطين بال:ُرقى، غ:ير أنَّ أس:اليبهم وط:رقهم كانت غريبة ومستهَجنة        

لم يَدع أرواح   . د أذه:ل الحاضرين بسلطان الكلمة الهادئة الخارجة من فمه         ، فق:  )س:المه علي:نا   (المس:يح   
الش:ياطين ت:تحدَّث فتكش:ف هوي:ته، ألنَّ:ه أراد أن ُي:ري الناس أوًَّال بالقول والفعل أيَّ مسيٍح هو، قبل أن                

. موكان لليهود أفكارهم الخاصَّة عن المسيح المنتظر الذي سيطرد الرومان من أرضه           . ُيعل:ن عن ذاته   
وك::ان ال::تمرد يختف::ي دائم::ًا تح::ت المظه::ر   . وكان::ت فلس::طين ف::ي تل::ك األي::ام ف::ي حال::ة غل::يان مس::تمرّ   

لق:د ع:رف س:يدنا عيس:ى المس:يح أنَّ:ه ل:و ُانتش:ر خ:بر كون:ه المسيح           . الخارج:ي، وغال:بًا م:ا ُانفج:ر فج:أة       
كان عليه أن   » مسيحال«وق:بل أن يصير في استطاعة الناس تسميته         . المن:َتظر، لته:يَّأ ال:ثوَّار لالنط:الق       

 .  ُمتألِّمًا» عبدًا«فاتحًا بالمعنى السياسي، بل يعني » ملكًا«ُيعلِّمهم أنَّ االسم ال يعني 
 



وه::نا مش::كلة ف::ي َفْه::م غاي::ة رس::الة س::يدنا عيس::ى المس::يح ألن::نا أوالد الش::رق ُن::َبجُِّل الق::وة             
ل:َيخُدم وليموت من أجلنا وليس  وق:د ج:اء   . أم:ا الودي:ع، الرح:يم الح:نون، فنعت:بره ض:عيفاً       ... والج:بروت 

 . لنموت نحن من أجله أما عندما سيأتي ثانية فسيحكم بالعدل والقوة وينصف المظلومين
 
 
 
 
 
 
  

 األصحاح الخامس
 
 

 دعوة لتغيير الحياة
 حياة جديدة لصيادي السمك] 11 ـ 1[  

بَّما أراد بطرس كان الليل ُيعَتبر أفضل وقٍت للصيد، وُر. بح:يرة جنيس:ارت ه:ي بح:يرة الجليل      
لق:د ط:رح الص:يَّادون المه:َرة ش:باكهم ف:ي الم:اء، في وقت ُمالئٍم، وما ُاصطادوا شيئًا، لذلك،                : أن يق:ول  

، )لقد كان سيدنا عيسى المسيح نجَّاراً    . (ُيعَت:َبر ُاتِّ:باع نص:يحة نجَّ:ار عدي:م الخ:برة، أم:رًا ال ُيج:دي نفع:اً                  
، سلطان ما تحدَّث )سالمه علينا(نا عيسى المسيح وُتظه:ر رغ:بة بط:رس ف:ي أن يفعل وفق توجيه سيد        

لق:د أدرك الص:يادون أنَّ ه:ذا الص:يد م:ا ك:ان ص:يدًا عادي:ًا لُيفسَّ:ر وف:ق أس:اليب الصيد، بل إنَّه جاء                      . ب:ه 
وُيبيِّ:ن ردُّ فع:ل بط:رس أنَّ:ه أدرك تمام:ًا أنَّ:ه ح:يال شخص أعظم من                 . نت:يجة ل:تدخُّل المس:يح الُمعج:زي       

إبراهيم وأيُّوب : إنَّ كلمات:ه ُتش:به إل:ى ح:ٍد بع:يٍد، كلم:ات األنبياء         .  معل:م ُمح:َتَرم    ُمج:رد رج:ل ص:الح، أو      
ولك::ي نع::ي بوض::وٍح ت::ام حض::ور اهللا ال::بار   . ، وق::تما م::ثلوا ف::ي محض::ر اهللا )عل::يهم الس::الم(وإش::عياء 

ـ وه:نا نق:ف عل:ى المغزى الكامل لهذا الحدث    . الق:دُّوس، يترت:ب علي:نا أن ن:درك مق:دار حقارت:نا أمام:ه            
تأث:يره عل:ى س:معان بط:رس ويعق:وب ويوح:نا؛ إذ عرفوا معرفة حقيقية من كان سيدنا عيسى المسيح،         

 . وما كان يعنيه ذلك بالقياس إلى حياتهم
  

. جم:يع إنجازات:نا ه:ي ال ش:يء، ب:ل ه:ي كقبض:ة ري:ٍح في أيدينا                  . ح:ياة ال:ناس   » الش:بكة «ُتم:ثِّل   
ضئيًال جدا، تتغيَّر الصورة، وُيصبح ثمر حياتنا شيئًا ولكن حينما نضع ما نملك بين يدي اهللا، ولو كان 

 . ُمختِلفًا
  

لتالميذ » الحلقة الثالثية الداخلية«لقد باتوا منذئذ    . كان:ت ه:ذه المعج:زة نقط:ة تحوٍُّل في حياتهم          
يوحنا هو أحد الصحابة    . ، وولج:وا ح:ياة التغي:ير مع:ه كحواري:يه          )س:المه علي:نا   (س:يدنا عيس:ى المس:يح       

 .الُمحبين، وكاتب اإلنجيل الرابع بوحٍي من اهللالثالثة 
   

 حياة جديدة لألبرص] 26 ـ 12  [



في ُاتِّصاله مع الناس ) سالمه علينا(عيسى المسيح  نالحظ هنا حنان سيدنا] 16 ـ 5:12 [
وكان . ونرى أيضًا سلطانه، إذ بأمٍر بسيط َطُهَر الرجل وُشفي من دائه العضال  . ولمس:ه له:ذا األبرص    

فإذا ُاقتنع . أن يذهب إلى الكاهن لفحصه) الُجذام(هج التقل:يدي ل:رجٍل يدَّع:ي الش:فاء م:ن داء البرص             ال:ن 
، ويصير في استطاعته بعد ذلك أن يأخذ        »ذبيحة دموية «الكاه:ن بص:حة ُادِّعائ:ه، ُيق:دِّم حي:نذاك ق:ربانًا             

 .  مكانه بين جماعته
 
 حياة جديدة للمفلوج] 26 ـ 20[  

رجل مقتنعي::ن ك::لَّ االقت::ناع أنَّ س::يدنا عيس::ى المس::يح َس::ُيحِدُث أعجوب::ة،  ك::ان أص::حاب ه::ذا ال::
وأحدث السلطان . ولذل:ك دلُّ:وا المفل:وج ع:بر سقف الدَّار عندما لم يقدروا ُاختراق الجمع الُمحَتِشد حوله        

ما فاه ال:ذي تكلَّ:م ب:ه س:يدنا عيس:ى المس:يح صدمًة لدى طائفة من الناس المتشددين، فظنُّوا أنَّه يكفر حين            
إنَّ إعالن:ه ُيج:برنا على   . الت:ي ال ينبغ:ي أن يف:وه به:ا غ:ير اهللا س:بحانه        » مغف:ورة ل:ك خطاي:اك     «بع:بارة   

 »َمن هذا؟«: طرح سؤال نظير الذي طرحه سامعوه
ف:ال ف:رق ل:دى سيدنا عيسى    . ن:رى ف:ي ع:بارته أنَّ:ه يعت:بر نفس:ه أك:ثر م:ن معل:م ع:ادي أو نب:يٍّ                  

أيس::مح اهللا القدي::ر لنب::يِّه أن يدَّع::ي ُادِّع::اًء . رض الجس::د أو ال::روحبي::ن ش::فاء م::) س::المه علي::نا(المس::يح 
وصدَّق اهللا على قول سيدنا عيسى المسيح بشفائه الرجل المفلوج،  . كاذب:ًا؟ لق:د ك:ان تأث:ير أمره مباِشراً         

وكانت النتيجة أن أخذ الناس ُيمجِّدون اهللا، . ال:ذي وق:ف عل:ى قدم:يه، وبرح المكان، مغفورة له خطاياه     
 وُدِفعوا ليتساءلوا عن َمْن كان سيدنا عيسى المسيح، وبأيِّ سلطاٍن أجرى تلك األعاجيب الخارقة؟

 
 حياة جديدة لخائن] 32 ـ 27 [  

ُاس:تعمر ال:رومان فلس:طين، وعِم:ل ج:باة الض:رائب والعش:ارون تحت إمرة الحكومة الرومانية؛ ولهذا                   
وُاحُتِقروا . ن، م:ن بي:ن جم:يع ال:ناس، ك:رهًا ش:ديداً            وك:انوا مكروهي:   . الس:بب، ُاعُت:ِبروا مرتدِّي:ن وخون:ة       

وكطبقٍة، . إض:افة إلى ذلك، الستقطاعهم ضرائب أكثر ممَّا يترتَّب عليهم، وُاحتفاظهم باألرباح الطائلة            
ومع هذا، اختار سيدنا عيسى المسيح الوّي . ك:ان الج:باة ممنوعي:ن م:ن ُارت:ياد بي:ت اهللا كبق:ية العابدي:ن         

الِحْظ أنَّ سيدنا عيسى المسيح يتَّصل .  الذي كان عشارًا ليكون واحدًا من حوارييه)وُيدعى أيضًا متى(
فهو لم يقل لهم أن يتبعوا تعاليم دينية ُمعّينة، بل دعاهم إلى عالقة شخصية     . بال:ناس مباش:رة وشخص:ياً     

لقد . عاديَّةكانت ُاستجابة الوي لسيدنا عيسى المسيح غير     . مع:ه، فت:بعوه وتعلَّم:وا م:نه وه:م ف:ي رفق:ته             
، )سالمه علينا(ك:ان ج:باة الضرائب أغنياء وأقوياء، وقطع الوي عهدًا تاما ليتبع سيدنا عيسى المسيح    

 .وذلك بتخلِّيه عن وظيفته المربحة
   

فُاش::ترك ح::اًال بال::بركة الت::ي وجده::ا، مقدِّم::ًا أهل::ه وخالَّن::ه  . وبرهن::ت ح::ياته الُمتغ::يِّرة توب::ته الص::حيحة
 .  سيحلسيدنا عيسى الم

ل::ن يش::ترك الفريس::يون أب::دًا ف::ي ت::ناول الطع::ام م::ع ُأن::اٍس فاس::قين، أو أول::ئك الذي::ن س::اروا ف::ي رك::اب    
وُأِخذ هذا  . لق:د ُاع:تقدوا أنَّ االخ:تالط به:ؤالء يجلب النجاسة          . االح:تالل ال:ذي ُاعُت:ِبر معارض:ًا للش:ريعة         

 ُيخالطون أمثال هؤالء الناس، وإن كان  األم:ر مأخذ الجدِّ إلى درجٍة كبيرة حتَّى أنَّ الحاخامين كانوا ال           
لم:اذا تأكلون وتشربون مع عشَّارين      «: وتس:اءل الفرِّيس:يون   . ذل:ك م:ن أج:ل تعل:يمهم ف:رائض الش:ريعة           

لق:د جاء لُيخلِّص    . ف:ردَّ س:يدنا عيس:ى المس:يح عل:ى ُاعتراض:هم بع:بارة واض:حٍة ع:ن خدم:ته                   » وخط:اة؟ 
األبرار طقسيا، أنَّهم أبرار في عيون أنفسهم، ولذلك لن وحاول أن ُيري . الذي:ن ي:تألَّمون بسبب الخطية     

رضي (وكان متَّى . اهللا وحده هو البار القدُّوس. التوبة عسيرة على البار في عين نفسه. تشملهم خدمته
 .  واحدًا من الصحابة، أوحى إليه اهللا أن ُيدوِّن أحداث أحِد األناجيل) اهللا عنه

 



 الصيام] 36 ـ 33[  
وأعط::ت . ، لذل::ك ق::اومهم ق::ادة الدي::ن )س::المه علي::نا(حواري::و س::يدنا عيس::ى المس::يح  ل::م يُص::م 

 .  وكان الصيام إحدى أبرز تلك العالمات. المؤسسات الدينية أهميَّة بالغة لعالمات التقوى الخارجية
 

ويك:رِّس ال:ناس أنفسهم، في أماكن كثيرة، بالتمام لعملية الصيام الديني، غير أنَّه ليس هللا مكان       
ماذا تقول لو كان لك جار أحبَّ فتاة وذهب يخطبها، . ف:ي م:ا ت:بقَّى من حياتهم قبل فترة الصيام وبعدها         

فوافق:ت، ولك:ن ش:رط أن ت:بقى ع:نده ش:هرًا واح:دًا ف:ي الس:نة، ث:مَّ تأت:ي م:ا تشاء، وتذهب مع من تريد،              
 كثيرًا ما ُنعامل اهللا ماذا تقول عن رجٍل مثل هذا؟ هل تحترمه؟ نحن      . خ:الل األح:د عش:ر ش:هرًا الباق:ية         

ال نستطيع أن نتحمَّل رؤية  ف:إذا ك:نَّا نغ:ار عل:ى َم:ن ُنحبُّ بحيث     . الُمتعال:ي وكأنَّ:ه نظ:ير ه:ذا اإلنس:ان     
ش:خص ُيعلِّ:ق عل:يها ف:ي الش:ارع، فكيف نقدر أن ُنفكِّر بأنَّ اهللا ُيطالب بحبٍّ أقّل، ويمتاز بوقار أضأل،            

 !   شيئًا أدنى قيمة؟حتى يستحقَّ تكريسنا الكامل له، ويقبل
 

ال ُيعلِّ:م س:يدنا عيس:ى المس:يح أنَّه ينبغي على أتباعه أن يصوموا، ولكنَّه ُيصوِّر نفسه كعريس                   
ويق:ول بم:لء فيه إنَّه تأتي أيام، على أيَّة   . يح:فُّ ب:ه حواريُّ:وه فرحي:ن، نظ:ير ض:يوٍف ف:ي حفل:ة ع:رس             

ك:ان عتيدًا أن يذوقه في المستقبل، حينئذ  ، ُمش:يرًا إل:ى موت:ه ال:ذي        »حي:ن ُي:رفع الع:ريس ع:نهم       «ح:ال،   
إل::ى الزم::ن ال::ذي يم::تدُّ بي::ن رفع::ه ع::نهم،  » ف::ي تل::ك األي::ام«وُتلم::ع الع::بارة . ينص::رف تالم::يذه للص::يام

ف:ي إنجيله عمَّا علَّمه سيدنا عيسى     ) رض:ي اهللا ع:نه    (وُيحدِّث:نا م:تى     . ومجي:ئه الثان:ي، ع:ند ق:يام الس:اعة         
متم فال تكونوا عابسين كالمرائين، فإنَّهم ُيغيِّرون وجوههم لكي   ومتى ص «: المس:يح ع:ن الصيام فيقول     

وأمَّا أنت ). أعني مديح الناس لهم  (الح:قَّ أق:ول لك:م، إنَّهم قد ُاستوفوا أجرهم           . يظه:روا لل:ناس ص:ائمين     
. فم:تى ص:مت فُاده:ن رأس:ك، وُاغس:ل وجه:ك، لك:ي ال تظه:ر للناس صائمًا، بل ألبيك الذي في الخفاء         

 ).  18 ـ 6:16اإلنجيل الشريف، رواية متى (، »يرى في الخفاء، ُيجازيك عالنيةفأبوك الذي 
 
 

 الميثاق الجديد] 49: 6 ـ 36: 5  [
كان:ت القنان:ي، ف:ي سالف من الدهر، ُتصنع في فلسطين من جلد الحيوانات      ] 39 ـ   36: 5  [

ف:إذا كان الزق  .  غ:ازًا كث:يفاً    وك:ان الخم:ر ال:ذي ُيحف:ظ ف:يها يخ:تمر بع:د م:دَّة وُيطل:ق                 . »زقاق:اً «وُتس:مَّى   
جدي:دًا، يك:ون ف:ي الجل:د مطَّاط:ية معي:نة، تس:مح باالمتداد تحت تأثير ضغط الغاز؛ ولكن إن كان الزق                  

هو ) سالمه علينا(وإنَّ ما يذهب إليه سيدنا عيسى المسيح    . عت:يقًا، فق:د يص:ير يابس:ًا ويتقسَّى ُثمَّ يتمزَّق          
زقِّ «ها، وإنَّم::ا أت::ى ل::ُيقدِّم تعل::يمًا جدي::دًا أص::يًال، ال ُيحص::ر ف::ي   أنَّ::ه م::ا ج::اء ل::رتِق ال::يهودية وإص::الح 

أدرك أن::ه س:يكون ثمَّ::َة أن:اس متدي::نون يرفض:ون تعال::يمه، مقتنعي:ن بال::تقوى      لق::د. »ال:يهودية العت:يق  
 .  الخارجية، ورافضين أي تغيير جذريٍّ في حياتهم

 
 
 
 
 
 
 
 



 األصحاح السادس
 يةربُّ الشريعة اإلله] 11 ـــ 1  [

وُيعلِّمنا سيدنا عيسى المسيح    . لق:د أض:اع الفرِّيس:يون ق:يمة ح:ياة اإلنس:ان ف:ي تفاصيل قوانينهم               
. أن نحيا حياة ُمفعمة بالمحبَّة ُتجاه اهللا واإلنسان، بديل أن نعيش وفق طقوٍس دينية جافَّة  ) سالمه علينا (

جع اليهودية، تدور حول أفضل   وكان:ت نقطة الخالف الرئيسية بين سيدنا عيسى المسيح وُاهتمام المرا          
ك:ان الس:بت عطل:ة ال:يهود الدينية، وتراكمت مع مرور الزمن وفرة من             . »الس:بت «ط:ريقة لحف:ظ ي:وم       

وغدا البشر . ، ح:تى بات:ت العمل:ية حم:ًال ثقيًال على الناس ال ُيطاق    »الس:بت «التقال:يد ح:ول كيف:ية حف:ظ       
، ُمتفادي::ن م::ا »الس::بت« القمع::ية الم::تعلِّقة بحف::ظ ووسَّ::ع الفرِّيس::يون الض::وابط. »للعطل::ة«عب::يدًا أرقَّ::اء 
. أش:ياء ل:يس له:ا عالق:ة بالش:ريعة وحفظ يوم السبت        : لق:د منع:ت الض:وابط بدقَّ:ة       . »عم:ل «ُاع:تقدوا أنَّ:ه     

وذكَّرهم سيدنا . ك:إعداد الطع:ام وقط:ف س:نابل القم:ح الت:ي نقض:ها الحواري:ون، فُان:تهكوا حرمة السبت           
إنَّ ما . كسر هذا القانون، ولكنَّه لم ُيَدن نظرًا لحاجة رجاله        ) عليه السالم (عيسى المسيح أنَّ النبي داود      

ألنَّ . يرم:ي إل:يه س:يدنا عيس:ى المس:يح ه:نا، ه:و أنَّ حاج:ة اإلنس:ان أك:ثر أهم:يَّة م:ن الش:ريعة الطقسية                        
). 2:27اإلنجيل الشريف، رواية مرقس     . (»الس:بت ُجِع:ل ألج:ل اإلنس:ان، ال اإلنسان ألجل السبت           «
وال ُتؤخ::ذ ف::تاوى علم::اء الش::ريعة بعي::ن االعت::بار ل::دى اهللا كم::ا  . د أغف::ل الفريس::يون مع::نى الش::ريعةلق::

 .  فليس ثمَّة شريعة تقف بين اإلنسان وحاجاته. اإلنسان
 

فقد ُيسمح للمسافر الغريب . وت:بع الحواري:ون ع:ادة قديمة ُتمارس في العالم العربي حتى اليوم     
وال يعترض . لتقط بعض الفواكه عن حافَّة الطريق ويأكلها دون ماِنع   الج:ائع أن يقط:ف س:نابل قم:ٍح وي         

الم:الك عل:ى ه:ذا الفع:ل، وإن ك:ان فق:يرًا، إالَّ إذا راح المرء يجمع الفواكه أو القمح، حينئذ ُيعَتبر األمر             
 .  سرقة مكشوفة

فأدهشهم بُادِّعائه  . »السبت«وك:ان الفرِّيس:يُّون ُيراق:بون س:يدنا عيس:ى المس:يح ليروا ما سيفعل في يوم                  
إذا ُاستطاع النبي داود إلغاء مطالب الشريعة دون «: وقال. ، ولديه سلطة إلهية »ربُّ فوق السبت  «أنَّ:ه   

أن ُي:الم، فك:م بالح:رّي ه:ذا ال:ذي ه:و أعظ:م من داود بكثير؟ إنه يدَّعي أنَّ له سلطانًا لُيبطل تقاليد حفظ          
 .ذا كان قصد اهللا األساسيألنَّ ه. من أجل ُاتِّباع روح السبت» السبت«
   

موقف سيدنا عيسى المسيح ما بين ] 11 ـ 8:1يوحنا، الفصل [ونرى في اإلنجيل الشريف، 
ث:م حض:ر أيض:ًا إلى بيت اهللا في الصبح وجاء إليه جميع الشعب فجلس         «: الش:ريعة وال:رحمة لإلنس:ان     

يا معلم :  أقاموها في الوسط قالوا له ولما. وقدم إليهم الكتبة والفريسيون ُامرأة ُأمسكت في زنى. يعلمهم
ه:ذه الم:رأة ُأمس:كت وه:ي تزن:ي في ذات الفعل وموسى في الناموس أوصانا أن مثل هذه ترجم، فماذا                

وأما يسوع فانحنى إلى أسفل وكان . تق:ول أن:ت؟ ق:الوا ه:ذا ليجربوه لكي يكون لهم ما يشتكون به عليه               
ِمْن كان منكم بال خطية فليرمها : ه انتصب وقال لهميكتب بإصبعه على األرض، ولما استمروا يسألون

وأم::ا ه::م فلم::ا س::معوا وكان::ت    . أوًال بحج::ر، ث::م انح::نى أيض::ًا إل::ى أس::فل وك::ان يكت::ب عل::ى األرض      
وبقي يسوع وحده والمرأة    . ض:مائرهم تبكِّتهم، خرجوا واحدًا فواحدًا مبتدئين من الشيوخ إلى اآلخرين          

يا ُامرأة، أين هم أولئك : ول:م ي:نظر أح:دًا س:وى المرأة، قال لها         فلم:ا انتص:ب يس:وع       . واقف:ة ف:ي الوس:ط     
وال أن:ا أدي::نك إذهب::ي وال  : ال أح:د ي::ا س:يد، فق::ال له:ا يس::وع   : المش:تكون عل::يك؟ أم:ا دان::ك أح:د؟، فقال::ت   

 .  »تخطئي أيضًا
 

وه:نا نج:د أن الش:ريعة تظه:ر ع:يوب اإلنس:ان وف:ي ح:االت كث:يرة ف:ي بع:ض ال:بلدان قد تكلفه                  
 . رحمة اهللا فقادرة أن تخلق منه إنسانًا جديدًا بحسب صالح اهللاأما. حياته



   
 ُاختيار االثني عشر: مملكة جديدة] 16 ـ 13: 6[  

تدريب التالميذ، وال ) س:المه علي:نا  (كان:ت ال:نقطة المرك:زية ف:ي خدم:ة س:يدنا عيس:ى المس:يح            
يذ يدرسون موضوعًا، ولكن كان     وكان الحواريون أكثر من ُمجرَّد تالم     . س:يَّما الحواريين االثني عشر    

ُيالزمونه ) سالمه علينا (وظ:لَّ تالم:يذ س:يدنا عيس:ى المسيح          . له:م عالق:ة شخص:يَّة حم:يمة م:ع معلمه:م           
وإنَّه ما يزال يطلب عالقة من هذا النوع مع . على الدوام، ُمتعهدين بُاتباعه، متعلمين منه يومًا بعد يوٍم

 .  الناس
 

 بين مريديه الكثيرين اثني عشر رسوًال، وكلَّفهم بحمل رسالته ُاخ:تار سيدنا عيسى المسيح من   
ويالحظ هنا أن عيسى  . ُامرًأ مرَسًال بمهمٍَّة خاصَّة   : »رسول«بع:د ص:عوده إل:ى السماء؛ وتعني اللفظة          

 .  المسيح يؤسس شعب اهللا من جديد مختار من البشرية كلها
 

 خطبة المملكة االفتتاحية] 49 ـ 20: 6[  
ى م:ن ه:ذا الفص:ل، ُيعل:ن سيدنا عيسى المسيح عن طرٍف من قيم ومبادئ مملكة اهللا،                   ف:يما ت:بقَّ   

إنَّ قيم مملكة اهللا تقلب رأسًا على عِقب كافَّة قيم العالم، وُتبرهن    . »ش:عب مملكة اهللا   «وُيلم:ح إل:ى م:يزة       
 الشريف، االنجيل(، »مملكتي ليست من هذا العالم«: بوض:وح ت:ام ع:بارة س:يدنا عيس:ى المسيح القائلة           

إنَّ س:يدنا عيسى المسيح ُيبجِّل ما يحتقره العالم، ويزدري ما ُيكبره وُيعجب     ) . 36: 18رواي:ة يوح:نا     
. وُنالح:ظ أنَّ ش:ريعة س:يدنا عيس:ى المس:يح هي تحوُّل داخلي بديل مراسيم وطقوس دينية خارجية                . ب:ه 

إنج:يل لوقا  (» مملك:ة اهللا داخلك:م   «وه:ذا ال:تحوُّل الدَّاخل:ي ف:ي ُخُل:ق اإلنس:ان ه:و م:ا يعن:يه حي:نما يق:ول                 
17:21  .( 
 

 بشرية جديدة: مملكة جديدة �
، هي تعاليمه األكثر »الموعظة على الجبل  «المس:مَّاة   ) س:المه علي:نا   (أق:وال س:يدنا عيس:ى المس:يح         

كانت اآلرامية لغة عيسى . ُبعٌد حرفيٌّ آنيٌّ، وآخر روحيٌّ  : ولمع:نى ه:ذه التعال:يم المج:يدة ُبعدان        . ش:هرة 
الت::ي يس::تخدمها ف::ي ال::نص اآلرام::ي ل::روايات   » م::بارك«تعن::ي » طوب::ى«مس::يح المحك::ية، والكلم::ة  ال

بل هي كلمة عملية تعني أنَّ الشخص  » للوج:ود ف:ي حالة سعادة أو بركة       «اإلنج:يل ليس:ت لفظ:ة س:لبية         
وهذا . يتوب، ُيصبح صالحاً : ال:ذي باركه اهللا يضع نفسه على الطريق الصحيح من أجل هدف صحيح            

: إنَّ:ه يقول . س تعال:يم س:يدنا عيس:ى المس:يح ع:ن الحاج:ة إل:ى الكش:ف العمل:ي لح:نان اهللا ف:ي الع:الم                     يعك: 
ُانهضوا، ُافعلوا شيئًا أنتم . ُانهضوا، ُافعلوا شيئًا، أنتم أيُّها الجياع والِعطاش إلى العدل ألنكم سُتشبعون«

سلبيات تافهة، ولكنَّها دعوة إلى العمل،  ، هذه األقوال ليست     »يا صانعي السالم ألنَّكم أحباء اهللا ُتدعون      
ه:ي بح:ٌث ناشط عن اهللا، وفعٌل لبناء مجتمع إنساني ُمبجَّل، ُمرسى على قيمة كلِّ شخٍص مخلوٍق على               

 .  صورة اهللا
 

يدعون:ا س:يدنا عيس:ى المسيح لنسلك في خطاه، فنأتي بالشفاء والبركة لعالٍم ُممزٍَّق، وبالمحبَّة لغير             
لق::د ُأق::رَّت ه::ذه التعال::يم وثبت::ت بس::بب ص::حَّتها    . اء لليائس::ين، ب::العدل للمض::طَهدين المحبوبي::ن، بال::رج

فع::اش . وقيم:تها األخالق:ية، وتب:نَّاها رج:اٌل وح::ركات تنتم:ي إل:ى ديان:ات مخ:تلفة ف::ي ش:تَّى بق:اع الع:الم           
 .  المهاتما غاندي وفقًا لهذه التعاليم، وأرسى حركته عليها، فغيَّر مصير الهند

 



: يدنا عيسى المسيح أرادنا أن نفهم وُنطبِّق هذه األقوال على مستوًى شخصي آخر أيضاً    غير أنَّ س  
ُمتَّ::بعون ه::ذا التعل:يم، س::ُنقاد إل::ى الص::حة الروح:ية والكم::ال، وس::ُنرفد ب::القوَّة والف::رح   . كحق:ائق روح::ية 

. حضر اهللا نفسهل:ُنحوِّل أس:وأ المص:ائب الت:ي تقذف:نا به:ا الح:ياة، إل:ى ظف:ر، ألنَّ هذا الدرب يقود إلى م                     
هك:ذا نس:ير م:ع اهللا ونص:ير كاملي:ن، ألنَّنا ال نستطيع أن نحيا هذه الحياة معتمدين على قوَّتنا، بل علينا             

 .  أن نرجع إلى اهللا ونسمح له أن ُيغيرنا من الدَّاخل
 
 البركات] 23 ـ 20[  

لئك الذين يعلمون  يتحدَّث عن أو  ) . 20آية  (ي:بدأ س:يدنا عيس:ى المس:يح بكلم:ِة تطويٍب للفقراء             
ال يق:در أحٌد أن يعرف اهللا معرفة تامة إن لم ُيدرك  . أنَّه:م ب:ال ث:روة، ول:يس له:م ُاعت:بار يع:تمدون عل:يه            

أولئك الذين يملكون ُاقتناعًا نظير هذا، ويلتفتون إلى اهللا، قد        . إدراك:ًا عم:يقًا فقره الكلّي وحاجته إلى اهللا        
عل:ى غنًى أعظم من ذلك بكثير، ألنَّهم صاروا جزًءا من         ينقص:هم الغ:نى األرض:ي، ولك:نَّهم يحص:لون           

 .  مملكة اهللا
 

وقد علَّم سيدنا   . الج:وع الروح:ي الشديد يقود المرء إلى طلب وجه اهللا          . وُيط:وِّب أيض:ًا الج:ياع     
عيس:ى المس:يح بُاس:تمرار أنَّ رغ:بة كه:ذه ض:رورية لإلنسان ليعرف اهللا ويدخل حياته، نظير ما أعلن                  

سفر النبي (» وتطلبونني فتجدونني إذ تطلبونني بكل قلبكم   «): رضي اهللا عنه  (رميا النبي   اهللا عل:ى فم إ    
 ). 29:13إرميا 

  
إلى الذين تحطَّمت أفئدتهم جرَّاء الشرِّ والتمرد الذي ُيبديه      ) 21آية  (» ب:اكون «وُتش:ير اللفظ:ة     

فرح غفران خطيئتهم، وشفاِء وب:رجوعهم إلى اهللا، يحصلون على    . الع:الم ض:دَّ اهللا، واألل:م ال:ناتج ع:نه          
وي:رى س:يدنا عيس:ى المس:يح أيض:ًا أنَّ أذًى وض:يقًا كث:يرًا سيلحق بأتباعه، من أجله،            . آثاره:ا المف:زعة   

إنَّ قيم مملكة اهللا ُتخالف قيم ومبادئ هذا ). 23 ـــ   22آية  (غ:ير أنه:م سيختبرون الفرح وسط المعاناة         
. المس::يح م::ن ِق::َبل الُمحيطي::ن به::م، وُيض::َطَهُدون نظ::يره  الع::الم، وألجل::ه ُيَع::اَرض أت::باع س::يدنا عيس::ى  

لقد . ويص:دق ه:ذا عل:ى جم:يع الذي:ن يقفون مع العدالة والصالح ويتبنَّون قضية الُمضَطَهدين في العالم         
غير أنَّ أتباع سيدنا . أض:ُطِهد المؤم:نون وسُيض:طهدون م:ن ِق:َبل أولئك الذين يفهمون الحياة بلغة القوَّة             

ل:ى أيَّ:ة حاٍل، قد ُوِعدوا بُاختبار فرٍح عارٍم عن طريق تمسُّكهم بسيدهم، وسيعرفون   عيس:ى المس:يح، ع   
 .بركته وسالمه وقوَّته

   
 لعنة] 26 ـ 24: 6[  

ُيق:ابل س:يدنا عيسى المسيح بين الذين ُيشَفق عليهم في نظر الناس، ولكنَّهم ُمطوَّبون في الواقع       
 م:باركون ف:ي نظ:ر َم:ْن حوله:م، ب:يد أنَّه:م ملعون:ون من                ، وبي:ن الذي:ن يظه:ر أنَّه:م        )23 ـ   20اآلي:ات   (

الثراء، الطعام، الراحة، : إنَّ الذي:ن ُيك:افحون لمج:رَّد الحصول على بركات هذا العالم       . وجه:ة نظ:ر اهللا    
يصير الثراء لعنة حينما . المل:ذَّات، الش:هرة، فق:د ن:الوا ك:لَّ ما أرادوا نواله، وخسروا بركات مملكة اهللا             

ة المركزية في حياة اإلنسان، فيضعف إحساسه بحاجته إلى اهللا، وُربَّما يأخذ مكان اهللا في           تنقل:ب ال:نقط   
وُيعَت:بر الش:بع حتى الُتخمة أو القناعة الُمفِرطة كذلك لعنة، وال سيَّما حينما تجعل الناس ال تعي       . ح:ياته 

ولكنَّهم يظلُّون فارغين روحيًا قد ُيحسُّون بالرضى،   . فق:رها الروح:ي الُمدِق:ع، وحاج:تها الماسَّة إلى اهللا          
م:ع الس:عادة الت:ي تأت:يهم م:ن الُمقتنيات وملذَّات الحياة، إالَّ أنَّها تمنعهم من التألُّم بسبب حالتهم الروحية               

في وفاٍق مع اهللا، بل هم في   » يقول فيهم جميع الناس حسناً    «ليس الذين   . وحال:ة الع:الم ال:ذي ُيح:يط بهم        



كِّرنا هذه البركات واللعنات الُمتباينة بأنَّ جميع الناس أمام خياٍر واحٍد، وعليهم          وُتذ. وفاق تام مع العالم   
 .أن ُيفكِّروا بأنَّ السير مع اهللا أكثر أهميًَّة من األشياء التي تقدِّمها هذه الحياة

   
 صفات مطلوبة من رعايا المملكة] 49 ـ 27[  

دنا عيس::ى المس::يح ُيعلِّ::م أنَّ االيم::ان  ، غ::ير أنَّ س::ي»عي::ٌن بعي::ن «علَّم::ت ش::ريعة موس::ى م::بدأ  
إنَّ اهللا ال::ذي ُيس::مِّيه س::يدنا عيس::ى المس::يح   . الحقيق::ي يظه::ر بالح::نو المق::دَّم إزاء الع::دوان واالس::تغالل   

. ، وعلى أبناء اهللا أن يكونوا مثله   »لغ:ير الشاكرين واألشرار   «، الرحم:ن الرح:يم، ُي:بدي ش:فقة          »اآلب«
 . ُيقِرضوا غير راجين شيئًاعليهم أن ُيعطوا بغير تحفٍُّظ، و

  
 محبَّة األعداء] 35 ـ 27  [

قواني:ن ُتت:َبع، ب:ل ُي:ري ك:يف يج:ب أن ُتعَك::س       ) س:المه علي:نا  (ال ُيعط:ي س:يدنا عيس:ى المس:يح     
وال يدع::و س::يدنا عيس::ى المس::يح ال::ناس ليت::بعوا  . قواني::ن مملك::ة اهللا المخ::تلفة جوه::ريًا ف::ي ح::ياة تابع::يه 

وقال . اهللا ال يتغيَّر عبر التاريخ. عوهم ليكون اهللا جل جالله مثلهم األعلىقواني:ن وأنظم:ة دين:ية، بل يد    
عليه (وه:ذه ه:ي نف:س الوص:ية الت:ي أوصى بها اهللا إبراهيم             . »كون:وا كاملي:ن   «: س:يدنا عيس:ى المس:يح     

 .ان اهللا هو الحي القيوم. »ِسْر معي وكن كاِمًال«، )السالم
   

 عض:وًا ف:ي جماعة المؤمنين، أتباعه الروحيين،      أن تك:ون ض:من مملك:ة اهللا، يعن:ي أن تص:ير            
اهللا هو المقياس . ُي:ريد أن ت:تحوَّل س:جايا وأفع:ال ش:عبه إل:ى ش:به س:جاياه، عاكس:ين طبيعته بتصرفاتهم                 

يجب أن يكون . المح:بَّة وال:رحمة هم:ا ُل:بُّ س:جية اهللا ولبُّ هذا التعليم       . ول:يس ال:ناس أو التعال:يم الدين:ية        
الم الذي ُيحيط به، ُمتخطِّيًا كلَّ سلوك ودود أو رقيق ُيظهره الناس بصورة طبيعية          ش:عب اهللا ُمخالفًا للع    

إن كان لك ثالثة أبناء . علينا أن ُنعامل الناس بُاحترام ُمتساٍو ونعمل من أجل خيرهم األسمى. لآلخرين
ما . »ا أكون هنا  ُابعثه إلى الخارج وقتم   . إنِّ:ي ال أحبُّ ُابنك هذا     «: ودع:وت ض:يفًا إل:ى دارك ف:يقول ل:ك          

ه:و ي:ا ت:رى ش:عورك تج:اه ه:ذا الض:يف؟ أال يج:رحك هذا القول؟ أال تثور من قلَّة أدبه؟ عندما نرفض          
 !  إذا ُاحترمنا اهللا، نحترم كذلك َمْن خلق. إنسانًا أليِّ سبب من األسباب، فإنَّنا نهين اهللا باريه

 
اس حس::ب ُاس::تحقاقهم أو بص::ورة  أنَّ::ه س::بحانه ال ي::تعامل م::ع ال::ن  » رحم::ة اهللا«تعن::ي الع::بارة 

بُاسم اهللا الرحمن «: وحينما نقول. األش:رار كما الصالحين، وُيريد أن يتوبوا يوماً  قانون:ية، ب:ل ُي:بارك   
ويهوى اهللا أن يعكس أبناؤه رحمته . علي:نا أن ُنذكِّ:ر أنفس:نا بأن:ه ُي:ريدنا أن نح:يا ُرحماء أيضاً           » الرح:يم 

نحهم ما يستحقُّون، ولكن بإغداق الرحمة عليهم، وُمقابلة الشّر      ف:ي تع:املهم م:ع ال:ناس، ل:يس فقط في م            
 .بالخير

   
فكل ما «وُتلخِّص روح الشريعة وتعاليم األنبياء   » الق:انون الذهبي  «ه:ذه اآلي:ة ُتس:مَّى       ] 31  [

» ألن هذا ملخص ما ورد في التوراة واالنجيل   . ت:ريدون أن يفعل الناس بكم افعلوا هكذا أنتم أيضًا بهم          
 ).  7:12نجيل الشريف، رواية متى اإل(

 
 رحمة وسخاء ونزاهة] 35 ـ 36  [

إن كان . على األهمية الداخلية لإلنسان، أي القلب  ) س:المه علي:نا   (ُيش:دِّد س:يدنا عيس:ى المس:يح         
وبالمق:ابل، ليس أيُّ ُاختبار صحيح لقلب    . األفك:ار، الكلم:ات، األفع:ال ــ:ـ تت:بع         : القل:ب مس:تقيمًا، فالبق:ية     

. سلوكه الخارجي» ثمر«الدينية، بل » أعماله«المذهبية، أو » عقيدته«ن هو إقراره اإليماني أو اإلنسا



من «. ه:ل يع:ترف ُام:رٌؤ بأنَّه يتبع اهللا؟ فإنَّ ُامتحان إقراره يقوم على أن حياته تتميَّز بالمحبَّة والرحمة           
نعرف البشر من تصرفاتهم أي اننا ]. 7:20رواية متى [يقول اإلنجيل الشريف، » ثمارهم تعرفونهم

 .ومعامالتهم كما اننا نستطيع أن نميز الشجرة من ثمارها
   

أقوال:ه تطبيقًا عمليًا؟ يدعو سيدنا      ) س:المه علي:نا   (ه:ل ُيط:بِّق المؤم:نون بس:يدنا عيس:ى المس:يح             
طيعوه في عيس:ى المسيح الناس ليصيروا تالميذه ـــ يدعوهم إلى االلتزام بالحياة الُمتغيِّرة، فيتبعوه، ويُ        

وُيحذِّرن:ا م:ن أنَّ أول:ئك الذي:ن يس:معون تعال:يمه ولك:نَّهم ال يعملون بها،        . ك:لِّ م:نحى م:ن مناح:ي الح:ياة        
ق::د تك::ون له::م كاف::ة مظاه::ر االح::ترام الخارج::ية، ويكون::ون  . يب::نون ح::ياتهم عل::ى أرض::يٍَّة دون أس::اس 

غير صحيح، وسيكتشفون في مش:هورين بس:بب شعائرهم الدينية، غير أنَّهم أرسوا حياتهم على أساس         
 !  يوم الدين أنَّهم ال يمتلكون شيئًا البتة

 
 
 
 
 
 
 
 

 .اإلصحاح السابع
 شفاء خادم ضابط] 10 ـ 1  [

وُدعي َمْن  . ل:م يع:َتد ال:يهود ُمعاش:رة الش:عوب غ:ير اليهودية وبخاصة المستعمرين الُمتسلِّطين               
ان:ي، ق:ائد المئة، كان له شعوٌر طيِّب تجاه    غ:ير أنَّ ه:ذا الض:ابط الروم   . »كاف:راً «ك:ان خ:ارج ال:يهودية    

وق:د تشفَّع له   . وي:بدو أنَّ:ه ك:ان أح:د الباحثي:ن ع:ن اهللا الواح:د الح:ق        . الديان:ة ال:يهودية، فش:يَّد له:م مجمع:اً     
. »المؤمنين«بنفس الحنو الذي ُيعاملون به     » الكفرة«ش:يوخ ال:يهود ألنَّ رجال دينهم ما كانوا ُيعاملون           

 . رف على ُخُلقه من خالل شفقته على غالمهوفي االستطاعة التع
  

ل:م ُيح:اول ق:ائد الم:ئة االتِّص:ال بس:يدنا عيس:ى المسيح من موقع الُمستعِمر المتغطرس، بل من         
وكان إيمانه بقوَّة سيدنا . موق:ع المتواض:ع، إذ حس:ب نفس:ه غ:ير ُمس:تحق أن يق:ف ف:ي محض:ر المس:يح             

وُاهتمَّ المسيح برقَّة قلبه . ه يس:تطيع ش:فاءه من بعيد    عيس:ى المس:يح المعج:زية عظ:يمًا إل:ى ح:د أق:نعه أن:               
ونرى في هذه القصة المؤثِّرة كيف تسقط . إزاء اهللا، ال بتس:مياته الدين:ية، فمدحه وكافأه من أجل إيمانه          

، بي:ن األقوي:اء والضعفاء، بين   »والكفَّ:ار » المؤمني:ن «حواج:ز التح:يُّز م:ن خ:الل ال:ناس الطيبي:ن، بي:ن          
وُاستطاع من كانت لهم عالقات عبر الموانع، االهتمام بحاجات اآلخرين،      . الُمسَتعَمرينالُمسَتعِمرين و 

 ).  غالم قائد المئة(، وأنقذوا حياة )مجمع اليهود(فحسَّنوا حياتهم 
 

 سيدنا عيسى المسيح ُيقيم الميت] 17 ـ 11  [
 8:40: أنظر أيضًا(تًا  ميِّ) سالمه علينا (كان:ت هذه أوَّل مرَّة ُيحيي فيها سيدنا عيسى المسيح           

فلما مرَّ بهذا الموكب الجنائزي، آنكسر قلبه من . نالح:ظ ه:نا ح:نانه العظ:يم وقوَّت:ه     ). 56 ـ  49،  42ـ  
لقد رأينا فيما مرَّ معنا، أنَّ . أج:ل ح:زن الم:رأة، وم:ن أجل الخطيئة التي أدخلت األلم والشقاء إلى دنيانا      

ء؛ وُنالحظ هنا أن له قوَّة على الموت نفسه، وله أن يقول كلمة لسيدنا عيسى المسيح قوَّة وسلطانًا للشفا



لق:د ص:نع س:يدنا عيس:ى المس:يح المعجزات مرارًا كثيرة لُيبرهن              . واح:دة لُيع:يد ه:ذا ال:رجل إل:ى الح:ياة           
َمن ُامن بي ولو . أنا هو القيامة والحياة«وه:ذه المعج:زة ه:ي ب:رهان إث:بات ُادِّعائه          . ص:حَّة تص:ريحاته   

وكانت نتيجة هذه اآلية أنَّ الناس مجَّدوا ). 11:25اإلنج:يل الش:ريف، رواي:ة يوح:نا        (» م:ات فس:يحيا   
قد جاء ) سالمه علينا(اهللا، وُدفع:وا لُيفكِّروا في أمره، وُابتدأ بعضهم يعي أنَّ اهللا، بسيدنا عيسى المسيح        

 . »ليفتقد اإلنسان«
  

 لسالمسيدنا عيسى المسيح يأمر النبي يحيى عليه ا] 30 ـ 18  [
لماذا بعث ُاثنين من أتباعه إلى سيدنا . اآلن ُملقى في السجن) عليه السالم) ك:ان النب:ي يحيى  

األوَّل، م:ع أنَّ:ه أعل:ن ع:ن مج:يء      : به:ذا الس:ؤال؟ ثمَّ:ة تعل:يالن ممك:نان     ) س:المه علي:نا  (عيس:ى المس:يح   
كان سيدنا عيسى المسيح هو المس:يح، فقد كان اآلن ُمثبط الهمَّة بسبب ُاعتقاله، وفي حيرة من ُامره إن       

ُربَّما توقَّع أن يشنَّ سيدنا عيسى المسيح حربًا ضدَّ قوَّات الرومان، وُيسجِّل نصرًا      . »المسيح الُمنَتَظر «
أأنت هو «: عس:كريًا وسياس:يا ُمذه:ًال؟ ك:ان يح:يى ُيوجِّ:ه س:ؤاًال إل:ى س:يدنا عيسى المسيح بوضوٍح تام                  

فلو عدنا بالذاكرة إلى الفترة التي كان فيها . خ:يار الثاني أكثر ُاحتماالً ولك:ن ي:بدو ال   » المس:يح الُمن:َتَظر؟   
يح:يى والمس:يح كالهما جنينين في رحم ُأمَّيهما، ُاهتزَّ يحيى في بطن أمه فرحًا بحضور المسيح حينما               

مسيح، قِدم:ت م:ريم الع:ذراء الحامل لزيارة دار أبويه، ُثمَّ صرف حياته وهو ُيِعدُّ الناس لقبول عيسى ال          
وي:بدو ــ:ـ والح:قُّ ُيق:ال ــ:ـ من هذا      . فم:ن العس:ير التخ:يُّل أنَّ يح:يى ق:د خام:ره الش:كُّ ح:ول تل:ك القض:ية                 

الح:دث، أن يح:يى ك:ان ُيهيِّ:ئ تالم:يذه لي:تركوه ويت:بعوا س:يدنا عيس:ى المسيح، ُمساِعدًا إيَّاهم للتَّأكد من                     
مس::يح ُمش::يرًا إل::ى بيِّ::نٍة واض::حة جدي::رة      وُيجي::ب س::يدنا عيس::ى ال  . ذل::ك تأك::يدًا ال ي::رقى إل::يه الش::كُّ    

ش:فائه، آيات إحيائه الموتى، نشره لألخبار السارَّة، وكانت هذه مجتمعة دليًال ناصعًا على           : بالُمالحظ:ة 
أجل، أنا هو   «: وي:ردُّ سيدنا عيسى المسيح قائًال بوضوح      . أنَّ األنب:ياء س:بقوا وتن:بَّأوا بتفاص:يل رس:الته          

 ف:ي الوق:ت ذاته إلى أنَّ طبيعة عمله األساسي ليست إنشاء مملكة سياسية،               وُيش:ير . » المس:يح المن:تظر   
 .  بل إنَّه جاء لُيبدي للعيان قوَّة اهللا ورحمته في قهر األلم والموت اللذين جاءا نتيجة االنحراف عن اهللا

 
ه كان، ، ُيؤكِّد سيدنا عيسى المسيح أنَّ   )عليه السالم (بالق:ياس إلى النبي يحيى      ] 28 ـ   24: 7 [  

ف:ي الواق:ع، الس:ابق له، ُمقتبس:ًا الن:بوَّة ع:ن المس:يح المن:تظر ال:واردة ف:ي ال:توراة، والت:ي ف:اه به:ا النبي                
وك:ان ه:ذا تص:ريح آخر ال ُلبس فيه أطلقه سيدنا          ). س:بق المس:يح بم:ا يق:رب األرب:ع م:ئة س:نة             (مالخ:ي   

ي أمامه طبقًا للنبوَّة التي أشرنا إليها عيس:ى المس:يح ُملمِّح:ًا إلى أنَّه المسيح الُمنتظر، وكان يحيى الساع    
، ولكنَّه ُيشدِّد على أهمية )عليه السالم(لم ُيقلِّل سيدنا عيسى المسيح من قيمة النبي يحيى . فيما مرَّ معنا  

فمنذ أن أعلن تصريحه، أنَّ . لق:د س:جَّل النب:ي يح:يى خط:ا فاص:ًال في التاريخ      . العض:وية ف:ي مملك:ة اهللا    
ح قد جاء، ُمفَتِتحًا مملكة اهللا؛ ُاجتاحت األبدية الزمن؛ وغزت السماء األرض؛ وأتى سيدنا عيسى المسي

لقد قسم ! اهللا ف:ي س:يدنا عيس:ى المس:يح ليف:تقد اإلنس:انية؛ ول:ن ت:بقى الح:ياة كم:ا كان:ت م:ن ذي ق:بل أبداً                         
ولئك أ: دخ:ول س:يدنا عيس:ى المس:يح عالم:نا وال:زمان كلَّ:ه قس:مين، كم:ا ش:طر الح:ياة بجمل:تها شطرين                        

 .  الذين ُاختاروا مملكة اهللا بأنفسهم، وأولئك الذين رفضوا االنضمام إليها
 
 سيدنا عيسى المسيح يشجب جيله] 35 ـ 31  [

). رضي اهللا عنه(س:مع الناس العاديُّون وتفاعلوا مع دعوة اهللا وتابوا، فاغتسلوا على يد يحيى      
وأغفل من الناحية األخرى علماء .  فقبلوا رسالتهولم:ا أت:ى س:يدنا عيس:ى المسيح، كانت أفئدتهم ُمهيَّأة،          

لم يجدوا شيئًا يتوبون عنه، فنبذوا . الدي:ن الذي:ن درس:وا الش:ريعة دراس:ة ُمفصَّ:لة، قص:د اهللا م:ن أجله:م                 



كانت أذهانهم ُمقفلة، ولم    . ط:ريقة اهللا، ورفض:وا االغتس:ال ال:تطهُّري دل:يًال لل:توبة عل:ى يد يحيى النبي                 
 . المسيح يوم أتىيسمعوا لسيدنا عيسى 

  
يح::يى والمس::يح، لس::ببين   : وُيلف::ت س::يدنا عيس::ى المس::يح ال::نظر إل::ى أنَّ ق::ادة الدي::ن رفض::وا االثني::ن       

، )عليه السالم(بيحيى : وبالُمقابل، يرى وُيدرك الحكماء الحقيقيُّون طريق اهللا بكليهما    . ُمتعارضين كليا 
 ). سالمه علينا(وبسيدنا عيسى المسيح 

 
 حياة جديدة المرأة ساقطة] 50 ـ 36  [

ك:ادت تختف:ي اليوم عادة مسح الرأس بالزيت، وغسل األرجل بالماء، ولكنَّها ما تزال ُتمارس             
ك:ان العرف يقتضي إن صادف أن قِدم معلِّم لتناول الطعام   . ف:ي بع:ض األماك:ن الُم:نعزلة ف:ي المش:رق           

وكان الحضور يجلسون . اليمهف:ي بي:ت م:ن الب:يوت، ُت:تاح الفرص:ة لل:ناس ليحض:روا لإلصغاء إلى تع           
عل:ى أرائ:ك ُمنخفض:ة، ويتَّك:ئون عل:ى أك:تافهم الُيس:رى ورؤوس:هم بُاتِّج:اه الم:ائدة، ويم:تدُّ الجس:م بعيدًا               

لذل:ك ُاس:تطاعت الم:رأة أن تص:ل إل::ى     . وُت:نزع األخف:اف واألحذي:ة ق:بل االس:تلقاء عل::ى األرائ:ك      . ع:نها 
وكانت ُالمرأة . ، بسهولة وُيْسٍر)س:المه علينا (يح الموض:ع ال:ذي ُاس:تقرت ف:يه قدم:ا س:يدنا عيس:ى المس:             

وُيظهر . بغيا وغير ُمَرحٍَّب بها في بيت رجٍل فرِّيسي، لذا ُاحتاجت إلى شجاعة كبيرة لإلتيان إلى هناك
تص:رُّفها ُانكس:ارًا ُمتواض:عًا وح:زنًا عارم:ًا عل:ى خطاياه:ا، وجوع:ًا شديدًا للتحرُّر من الماضي األليم،                 

 !  شعرها بالغفرانوإيمانًا ُي
بمثولها بين يديه، وإغداقها ) سالمه علينا (ُأص:يب الض:يوف بص:دمة م:ن رض:ى س:يدنا عيسى المسيح               

ومن المهمِّ أن ُيالَحظ، أنَّه وإْن صدمت بحضورها وسلوكها أولئك الضيوف،    . عل:يه وف:رة م:ن المح:بَّة       
ال غرباء، وقد ُتعرِّض نفسها للطالق ألنَّ:ه م:ا كان:ت المرأة اليهودية ُترخي شعر رأسها عادة أمام رج    (

فه:ي لم تجلس أمام سيدنا  . فل:يس ثمَّ:ة م:ا ه:و غ:ير الئ:ٍق ف:ي م:ثل وض:عها              ) إن ه:ي فعل:ت ذل:ك عالن:ية        
، ب:ل جلس:ت بع:يدة ع::ند    )كم:ا اع:تادت أن تفع:ل بداع:ي عمله:ا     (عيس:ى المس:يح ُمرخ:ية ش:عرها ل:تغريه      

صرَّفت النساء الروميَّات بالطريقة عينها حينما هدَّد لقد ت. قدميه، ُمتَِّخذًة موقف أَمة تغسل رجلي سيدها    
فهرع::ن إل::ى المع::ابد والمذاب::ح، وغس::لن ال::بالط بش::عور رؤوس::هنَّ ندم::ًا  . هاني::بعل مدي::نة روم::ا بجيش::ه

 . وُاستغفارًا
  

. وربَّم:ا ك:ان لغسل قدميه بدموعها، ومسحهما بشعر رأسها، مغزًى أكبر ِممَّا ُيظنُّ ألول وهلة             
فإن ُاختبروا إحساسًا عميقًا بالفرح أو   . لقديمة كان الناس يحملون قناني مملوءة بالدموع      ففي العصور ا  

وكانت هذه القناني شبيهة بالقناني المستخدمة    . الح:زن، ُال:تقطوا دموعه:م به:ذه القنان:ي، وحفظوها فيها           
انت فتحاتها ُمزوَّدة ف:ي رشِّ الم:اء الُمعطَّ:ر، كم:ا ف:ي المغرب، وفي البلدان األخرى في أيَّامنا، ولكن ك            

وُربَّما ! وكانت هذه القناني ُتعَتَبر كنزًا ثمينًا ُيدفن مع أصحابه، ُممثًِّال ُاختبارات حياتهم العاطفية        . بقم:ع 
م:ا ُاستطاعت الوصول إليه     . ف:وق رجل:يه   ) وه:ي أغل:ى ذك:ريات ح:ياتها       (س:كبت الم:رأة قني:نة دموعه:ا         

 . يه بطيٍب غالي الثمنلتدهن رأسه بزيت عادي، غير أنَّها دهنت رجل
  

وال يذكر سيدنا أين كان . كان على سمعان أن يستقبل سيدنا عيسى المسيح بقبلة ُمجاملة عادية
ي:توقَّع أن ُيق:بِّله س:معان، أعل:ى ال:يد كعالمة ُاحترام لمقامه كمعلم، أو على الخدِّ كنٍد، غير أنَّ سمعان لم           

ة لتطبع ُقبلَة ُاحترام على يد سيدنا عيسى المسيح، ولكنَّها أشبعت         ل:م تَر المرأة نفسها ُمستحقَّ     . ُيق:بِّله أب:داً   
لقد . ت:رك سمعان جانبًا غسَل رجلي ضيفه، ُمشيرًا إلى أنَّه كان من طبقٍة اجتماعية أدنى            . قدم:يه بالُق:َبل   

لقد . »الخطأة«ت:بع، وه:و رج:ٌل فريس:يٌّ، قواع:د الطه:ارة الدين:ية الص:ارمة ف:ي ع:دم تناول الطعام مع                       
 .  صيب بصدمٍة عنيفة، وُروِّع أشدَّ الروع، من سلوك المسيح تجاه المرأةأ



 
أج:اب س:يدنا عيس:ى المس:يح أنَّ:ه يعرف تمامًا أيَّ صنٍف من النساء كانت تلك المرأة، ويعرف         

رأى سمعان نفسه رجًال بارا، ونظر إلى هذه المرأة كفاسدة . كذل:ك أيَّ ص:نف م:ن الرجال كان سمعان       
فسمعان لم ُيعامل المسيح    . رآهما بطريقٍة ُمختِلفة  ) س:المه علي:نا   (نَّ س:يدنا عيس:ى المس:يح        عل:ى أ  . ق:ذرة 

غس::لت رجل::يه  » الخاط::ئة«بص::ورة ك::ان ُين::َتَظر م::نه أن ُيع::امل ض::يَف ش::رٍف؛ غ::ير أنَّ ه::ذه الم::رأة     
كان  .«أحبَّ قليًال«، لذلك »س:امحه اهللا بالقليل «يش:به س:معان رج:ًال    . ودهن:تهما كأَم:ة غ:ير ُمس:تحقَّة    

، ولذلك لم يدُع اهللا لَيرَحمه »مرضه«ُمقت:ِنعًا بص:الحه وب:ره، ُمع:َتدا بنفس:ه ووقاره، فلم يقَو على رؤية        
 .  ويغِفَر له أوزاره

 
ويرى سيدنا عيسى المسيح أنَّ  . أمَّ:ا الم:رأة، فطلبت من اهللا الرحمة، فغفر لها خطاياها الكثيرة           

اهللا ال يلتفت إلى التقوى الخارجية، بل . نَّه:ا نال:ت الغف:ران اآلن   محبَّ:تها كان:ت ه:ي الدل:يل األك:يد عل:ى أ        
إنَّ الش:يء الوح:يد ال:ذي يح:ول بي:ن اهللا واإلنس:ان، هو ُادِّعاء الصالح؛          . ي:نظر إل:ى حال:ة قل:ب اإلنس:ان         

وم:ن الت:ناقض الظاه:ري هو أنَّه كلَّما ُازداد شعور المرء بخطيته وحاجته إلى الغفران، قُصرت الشقَّة                   
إنَّ:ك ال ُتس:رُّ بذب:يحٍة وإالَّ فكن:ت     «: ق:ائالً ) عل:يه الس:الم  (لق:د أعل:ن اهللا ف:ي زب:ور داود     . وبي:ن اهللا  بي:نه 

» القلب المنكسر والمنسحق يا اهللا ال تحتقره      . ذب:ائح اهللا هي روح ُمنكِسرة     . بمح:رقٍة ال ترض:ى    . أقدِّمه:ا 
 !  بالحكم على ذاتهلقد جعل سيدنا عيسى المسيح سمعان يفوه ). 17 ـــ 51:16المزمور (

 
وحي::نما تعجَّ::ب الض::يوف م::ن ُادِّع::اء س::يدنا عيس::ى المس::يح أنَّ::ه ُم::ِنَح س::لطانًا م::ن اهللا ل::يغفر         

... ُاذهب:ي بسالم «: الخطاي:ا، م:ا تنصَّ:ل أو خفَّ:ف م:ن ح:دَّة االدع:اء، لك:نَّه ض:اعف تأك:يده بقو:له للم:رأة               
بات الت:ي ج::اء س:يدنا عيس:ى المس::يح    إن غف::ران الخطاي:ا ه:و إح::دى أعظ:م اله:    . »مغف:ورة ل:ِك خطاي:اكِ   

وال تعن:ي ه:ذه المغف:رة، عل:ى أيَّ:ة ح:ال، أنَّ َم:ن ُغِف:رت خطاياهم ُجِعلوا أحرارًا ليستمرُّوا في          . ل:ُيقدِّمها 
ُارتك::اب المعاص::ي، أو يش::تهوا ُارتكابه::ا، ب::ل باألح::رى، س::تكون ُاس::تجابة َم::ن آخت::بر حق::يقة الغف::ران،  

هل «: ، فماذا نقول»دِّ م:ا ورد ف:ي موضع آخر من كلمة اهللا المقدَّسة  تح:وًُّال جذري:ا ف:ي ح:ياته، عل:ى ح:        
اإلنجيل (» نحن الذين متنا عن الخطية كيف نعيش بعد فيها؟      . تستمّر بالخطيئة لكي تكثر النعمة؟ حاشا     

وكل َمن عنده هذا األمل ُيطهِّر نفسه «: ويكتب الحواري يوحنا). 6 ـــ 6:1الش:ريف، رس:الة رومية      
» كل من ال يفعل البّر فليس من اهللا وكذا من ال ُيحبُّ أخاه«: ، وُيض:يف ق:ائالً   » مس:يح طاه:ر   كم:ا أن ال   

 ).  10، 3:3اإلنجيل الشريف، رسالة يوحنا األولى (
 
 
 
 
 
 
 
 

 اإلصحاح الثامن
 سيدنا عيسى المسيح، سالمه علينا، ُيبجِّل النساء] 1-3[  

 أخ::ذت ُمقاوم::ة معلم::ي الش::ريعة والفقه::اء ت::زداد ل::م َيُع::ِد المجم::ع م::نذ اآلن مف::توحًا أمام::ه، فق::د
أبى معلِّمو اليهود تعليم . ض:راوة ض:دَّه، ف:بدأ ُيعلِّ:م ف:ي ال:ريف جه:ارًا وه:و يت:نقَّل م:ن مدينة إلى أخرى             



غ:ير أنَّ س:يدنا عيسى المسيح قبلهنَّ جهارًا في صحبته،           . النس:وة ووض:عوهنَّ عموم:ًا ف:ي مرت:بٍة أدن:ى           
وعلَّ::م أنَّ ال::رجل والم::رأة متس::اويان ف::ي الق::يم   .  خدمته::نَّ الت::ي س::هَّلت مهمَّ::ته وعامله::نَّ ك::أنداٍد، وق::بل 

وينبغي أالَّ يكون ثمَّة تمييز جنسي في مملكة اهللا على األرض،       . الروح:ية وف:ي ُس:لَّم الحياة اإلجتماعية       
علوا ول:ن يك:ون ه:ناك ف:ي الحقيقة رجاٌل ونساء كخالئق جنسية، بل أناس جُ               . وف:ي الع:الم اآلخ:ر كذل:ك       
 !  أطهارًا على صورة اهللا

 
 مثل الزارع] 15 ـ 4  [

ليشرح الحقائق الروحية بصورة شاملة     » األمثال«وم:نذ اآلن، ُاس:تخدم س:يدنا عيس:ى المس:يح            
تضمُّ األمثال معاني خفيَّة تحتاج إيضاحًا إضافيا، وتتطلَّب فكرًا ورغبًة روحيَّة، وتدفع . كوسيلٍة للتَّعليم
َتمَّ إلى المزيد من االستقصاء والبحث، وفي الوقت ذاته، تحجب الحقيقة عن َمن ال رغبَة    الُمخِلص الُمه 
. هي الحقائق التي أعلنها اهللا، والتي ال يقوى المرء على ُاكتشافها بنفسه قطُّ            » األس:رار «. روح:يَّة لدي:ه   

فيحصل . روحيةتكش:ف الحق:يقة وتحج:بها عل:ى حٍد سواء، ويعتمد ذلك على حالة السامع ال        » األم:ثال «
 . على الفهم، أمَّا الذين تقسَّت قلوبهم فيسمعون وال يفهمون) لهم آذان للسمع(الذين يفتحون أفئدتهم هللا 

  
كثيرون . كانت مأموريته نشر ِبذار كلمة اهللا. ويعطي:نا ه:نا س:يدنا عيس:ى المس:يح ش:رحًا للمثل       

ء لُيقدِّمه هم أولئك الذين يسمعون الذي:ن يخت:برون الخ:الص ال:ذي ج:ا         . سيس:معون ولك:نَّهم ال يخلص:ون      
يأتي الخالص عن طريق اإليمان بكلمة      . الكلم:ة، ويق:بلونها ف:ي ح:ياتهم، وُيواظ:بون على العيش وفقها            

إنَّه ألمر . ويحاول الشيطان منع الناس من َفْهم الكلمة، ومن اإليمان، ليخلصوا. اهللا والسلوك بمقتضاها
ين:ثر الزارع البذار  . م:ات س:يدنا عيس:ى المس:يح، ويس:لك وفقه:ا      مل:زم لك:ل ُام:رئ ليس:مع بع:ناية إل:ى كل            

إنَّه ُيغِدق . وهذه صورة واضحة لكرم نعمة اهللا الفائضة. بح:رَّية وس:خاٍء ف:وق أن:واٍع مختلفة من التربة      
ال نذكر «: ُترى ما وجه الصدِق في ِمثِل هذا المثل الذي نطلقه. نعم:ته بس:خاٍء عل:ى الجميٍع دون توقفٍ     

 »عند حلول الُمصيبة؟اهللا إال 
 

 أقرباء سيدنا عيسى المسيح، سالمه علينا] 21 ـ 19[  
اإلخ:الص هللا يج:ب أن تك:ون له األس:بقية عل:ى جم:يع المواق:ف األخرى، بما في ذلك الروابط         

أول::ئك الذي::ن ُيس::لِّمون ح::ياتهم بال::تمام لمقاص::د اهللا، ينض::مُّون إل::ى أس::رة أوس::ع وأعم::ق م::ن    . األس::رية
تم:تدُّ أس:رة مملك:ة اهللا ف:ي ك:ل ص:قع م:ن أص:قاع األرض، ويتَِّحد أعضاؤها برباط             . أس:رتهم األرض:ية   

 . العالقة الروحية مع سيدنا عيسى المسيح كأنه أخوهم األكبر في اهللا، وباهللا كأبيهم
  

 سيِّد على عناصر الطبيعة] 25 ـ 22  [
ة سيدنا عيسى المسيح أن كان في إستطاع. ُاع:تقد ال:ناس م:نذ الِق:َدم أنَّ اآلله:ة تض:بط العناصر             

وق:د ح:ثَّ فعل:ه ه:ذا األتباع     . يق:ول كلم:ًة ف:تهدأ العاص:فة، فُيثب:ت بفعل:ه ه:ذا أنَّ له س:لطانًا عل:ى الطب:يعة           
كان أحد أهداف المسيح من صنعه األعاجيب، جعل الناس       » َم:ن ه:و هذا؟    «: ل:يطرحوا س:ؤاًال ُمح:رجاً     

فهو ال يأتي بالمعجزات لُيسلِّي الناس،     . ئ تجاوبًا شخصياً  إنَّه يطلب من كلِّ ُامر    . ُتفكِّ:ر بُاه:تمام َمن هو     
 .  بل لُيحرِّكهم لإليمان بما يقول عن نفسه

 
 المجنون والخنازير] 39 ـ 26  [

وه::ذا م::ثال آخ::ر ل::رحمة اهللا العظ::يمة    . تمَّ::ت ه::ذه الُمعج::زة خ::ارج ح::دود المج::تمع ال::يهودي    
ان حدوث أعجوبة عظيمة ـ لقد عاد اآلن، الرجل رأى سكَّان المدينة بره لقد. المم:نوحة لجميع الناس 

غير . المع:روف، ال:ذي ُامتلك:ته الش:ياطين، إل:ى ك:امل عقله، وشهد الرعاة لما أتاه سيدنا عيسى المسيح       



لم ُيريدوه أن ُيعكِّر . أنَّه:م ط:ردوه م:ن كورته:م، ألنَّ اإليم:ان ب:ه سيأتي بالكثير من التمزيق إلى حياتهم             
ش::اهد . خ::نازيرهم وموارده::م أك::ثر أهم::يَّة م::ن ُاتِّ::باع أٍخ له::م ف::ي اإلنس::انية    لق::د كان::ت . ص::فو ح::ياتهم

بيد أنَّ سيدنا . ، وأراد أن يتبعه)سالمه علينا(اهللا يعمل من خالل سيدنا عيسى المسيح ) المجنون سابقًا(
ن عيسى المسيح أن يشهد الذي ُيريد سيدنا. عيس:ى المس:يح أم:ره أن ي:بقى ف:ي بي:ته ويش:هد لما صنع به       

 !تعرَّفوا إليه وُاختبروا الشفاء والحريَّة التي يمنحها ـــ أن يشهدوا للذين حولهم
   

 لمسة إيمان وإحياء ميت] 56 ـ 40  [
وس::ط ض::غط الجماه::ير وُازدح::امهم وه::م ف::ي دربه::م ل::رؤية س::يدنا عيس::ى المس::يح يش::في ُاب::نَة  

لق::د أض::عفها . م::س ط::رف ثوب::هياي::رس، تش::قُّ ه::ذه الم::رأة الخائف::ة الج::زعة ط::ريقها ه::ي األخ::رى، وتل
ومنعتها من العبادة في    » غير طاهرة «م:رور األع:وام جس:ديًا وعاطف:يًا وهي على حالتها التي جعلتها              

وم:اذا ح:دث لزواجها؟ هل طلَّقها زوجها؟ إنَّها متعبة جسديًا ولكنَّ إيمانها ورجاَءها ُيعطيانها            . بي:ت اهللا  
اس م::ن حو::له، م::ا ش::عر س::يدنا عيس::ى المس::يح     م::ع ض::غط جم::وع ال::ن  . ق::وَّة لتنتص::ر عل::ى الجمه::ور  

. بُازدح:امهم عل:ى بدن:ه، ب:يد أنَّ لمسة إصبع إيماٍن رقيقة ُاخترقت وجوده بكامله، وسمَّرته في موضعه         
لق:د ُأِل:حَّ عل:يه ليس:تجيب ن:داء ف:تاة ُمحَتَض:رة، ُاب:نة رج:ٍل ذي مقاٍم في المجتمع، ولكنَّه لن يتجاوز لمسة             

النب::يل : إنَّ::ه ال ُيم::يِّز ف::ي المعامل::ة بي::ن الط::بقات؛ الجم::يع لدي::ه ع::يال اهللا    . ةإيم::ان ه::ذه الم::رأة المن::بوذ  
يريد سيدنا عيسى المسيح أن يشفَيها بالتمام بدعمه معنوياتها         . والمنبوذ، الغني والفقير، الرجل والمرأة    
مهور وُيشجعها وأجبرها على كشف نفسها ليمدحها أمام الج. وُاحترامها للذَّات التي آذاها النظام الديني

وفيما كان . لتع:ترف باإليم:ان ال:ذي له:ا في قلبها، فُيعيدها إلى مكانها الصحيح في المجتمع مرَّة أخرى                 
 .  سيدنا عيسى المسيح ُيعين هذه المرأة المسكينة، ماتت ُابنة يايرس الُمتنفِّذ

ال:يهود ف:ي الهيئة   وك:ان واح:دًا م:ن ُن:بالء      . ك:ان ياي:رس شخص:يَّة ب:ارزة ف:ي المج:تمع كرئ:يس للمجم:ع               
وكإبراهيم تطلَّع إلى اهللا لُيعيد ُابنته  . الدين:ية، ون:رى إيمان:ه م:ثال إيم:ان إبراهيم، ُيبدي إيمانًا وطاعة هللا              

أنَّ اهللا ) إبراهيم(إذ حسب «]: 11:19[إلى الحياة كقول اإلنجيل الشريف في الرسالة إلى العبرانيين 
ولكن ُابنة يايرس كانت قد . »  م:نهم أخ:ذه أيض:ًا في مثال    ق:ادر عل:ى اإلقام:ة م:ن األم:وات أيض:ًا الذي:ن             

وُنالح:ظ أنَّ ياي:رس ال ُيوجِّ:ه أيَّ ُاتِّه:ام مهين، مشيرًا إلى أنَّ ُابنته ربما كانت قد بقيت حيَّة لوال                   . مات:ت 
 .  وكان فؤاده مملوءًا بمحبَّة اهللا إلى درجة كافية ليقبلها كأخت في اإليمان. هذه المرأة المنبوذة

 
تشير بصورة عامَّة إلى الموت، غير أنَّ سيدنا عيسى المسيح يعني هنا         » نائمة«كان:ت اللفظة    

ويعل:ن ع:ن قوت:ه وس:لطانه على الموت بإقامته هذه الفتاة بكلمٍة بسيطٍة             . أنَّه:ا م:ا كان:ت مي:تة بُاس:تمرار         
 أق:ام مي:تًا، يدعوه بُاسمه   وك:ان كلَّم:ا  . وُيعت:بر ه:ذا الفع:ل ثان:ي تقري:ر ع:ن إع:ادة ميِّ:ت إل:ى الح:ياة                . ج:دا 

 !  وُيعتَقد أنه لو لم يفعل ذلك، لقام جميع الموتى بأمره. الخاص
 
 
 
 
 

   
 األصحاح التاسع

 إرسالية الصحابة االثني عشر] 9 ـ 1[  



ممثلين ُاستثنائيين لسيدنا عيسى المسيح، ليقودوا      ) رضي اهللا عنهم  (ك:ان الصحابة االثنا عشر      
وأرس:لهم ل::يكونوا  . عاش:وا مع:ه، فدرَّبه:م وعلَّمه:م شخص:يا لم:دَّة ث:الث س:نوات        أت:باعه حي:نما ي:تركهم، ف   

وكانت كلماتهم، في الغالب األعمِّ، مؤيَّدة . امتدادًا لبشارته، فبشَّروا ونقلوا بركات المملكة إلى اآلخرين 
 اهللا أيَّد الرسالة م:ا أت:وا بالمعج:زات م:ن تلق:اء أنفس:هم، وال بقوَّته:م، ولكنَّ       . بمعج:زات الش:فاء وال:تحرُّر     

هي أنباء عن مملكة اهللا الرّبانية بطريقة جديدة بواسطة        » األخبار السَّارة «و. الت:ي قدَّموه:ا بالمعجزات    
 ).  سالمه علينا(سيدنا عيسى المسيح 

 
 رفض رسالة المسيح عليه السالم

ل شيء عالم:ة رف:ض اهللا له:م لن:بذهم رس:الته، وإش:ارة ُتلم:ع إل:ى ن:بذ ك:                   » نف:ض الغ:بار   «ك:ان   
فك:لُّ َم:ْن يرفض رسالة سيدنا عيسى المسيح الُمتَّصلة بمملكة اهللا، ُيرفض من قبل اهللا                . يتَّص:ل بالمك:ان   

أنَّ الغ::بار ال::ذي يعل::ق ب::أرجلهم م::ن أرٍض غ::ير يهودي::ة يحم::ل  : ك::ان ل::دى ال::يهود فك::رة ُمفاده::ا . نفس::ه
رجلهم متى عادوا إلى فلسطين وزع:م ال:بعض أنَّ المتش:ّددين م:نهم كانوا ينفضون الغبار عن أ      . نجاس:ة 

 .  من الخارج
 

ُيعل:ن نف:ض الص:حابة للغ:بار ع:ن أرجلهم أنَّ َمن رفض مملكة اهللا من بني إسرائيل، ال ينتمي                    
وه:ذا م:ا عن:ته ن:بوَّة س:معان في بيت اهللا أثناء تكريس سيدنا عيسى المسيح،             . بأيَّ:ة ص:لة إل:ى ش:عب اهللا        

 ).  2:34: أنظر. (»قيام كثيرين في إسرائيلقد وِضع لسقوط و) المسيح(ها إنَّ هذا «
 
أجل، نحن نعلم جميعًا أنَّ الضيافة في الشرق األوسط وشمال . »ال تحمل:وا ِم:زودًا وال خ:بزاً       »

. »لقد زارنا مالك«، »الضيف، ضيف اهللا«وغال:بًا م:ا ُنردِّد المثل السائر    . إفريق:يا ُتعَت:بر واج:بًا مقدَّس:اً       
وأيُّ غريٍب . وقتما زاره ثالثة مالئكة) عليه السالم(هذا التقليد من أيَّام النبي إبراهيم ول:ربَّما ُنِق:ل إلي:نا     

لقد عرف . ف:ي ال:ريف يس:أل ع:ن جه:ة م:ن الجه:ات ق:د ُيدع:ى إلى بيٍت من بيوت الناس لتناول الطعام                   
ق بأمر أنَّ تالم:يذه س:يعتمدون عل:ى طي:بة قل:وب ال:ناس فيما يتعل       ) س:المه علي:نا   (س:يدنا عيس:ى المس:يح       

إنَّه::م يحمل::ون الرس::الة أوًَّال إل::ى بن::ي إس::رائيل، . ألنَّ ك::ل عط::يَّة ص::الحة وتامَّ::ة فه::ي م::ن اهللا. الض::يافة
وبُاعت:بارهم يتصرَّفون كالمعلمين والشيوخ،  . ل:ُيقدِّموا له:م أوَّل فرص:ة لق:بول كلم:ة اهللا وُاتِّ:باع المس:يح              

 .  تاجون إليه كلَّ يوم من طعام وشراببالقياس إلى النَّاس، فينبغي أْن ُيقدَّم لهم ما يح
 
 الخبز الحقيقي النازل من السماء] 17 ـ 10  [

ن:رى م:رَّة أخ:رى أنَّ التعل:يم ع:ن مملكة اهللا ترافقه معجزة ُتشير إلى صحَّة تعليم سيدنا عيسى                  
 وجبة كان:ت ال:بركة الت:ي ُتقال على الطعام، في كلِّ بيٍت في فلسطين، قبل كلِّ         ). س:المه علي:نا   (المس:يح   
ولصالة البركة هذه   . »بورك:َت أن:ت ي:ا ربَّ العالمين، ملك العالم، وُمخرج الخبز من األرض             «غ:ذاء،   

جذور تاريخية تعود إلى الفترة التي أعطى اهللا فيها خبزًا من السماء لبني إسرائيل لما كانوا تائهين في  
وُيوضِّح سيدنا عيسى . عين بواسطة المسيحوُيجهِّز اهللا مرَّة أخرى خبزًا من السماء للناس الجائ. البرية

فكم:ا أرس:ل اهللا خ:بزًا من السماء صباح كلِّ يوٍم في البرِّية، هكذا أنتج              . المس:يح نفس:ه مع:نى ه:ذه اآلي:ة         
َمن ُيقِبل إليَّ فال . أنا هو خبز الحياة «: وقال بفيه الكريم  . س:يدنا عيس:ى المس:يح الخ:بز بطريقٍة معجزية         

إن أكل أحٌد من هذا . الحقَّ أقول لكم َمن ُيؤمن بي فله حياة أبدية        .  يعطش أبداً  يج:وع وَمن ُيؤمن بي فال     
اإلنجيل . (»الخ:بز يح:يا إل:ى األب:د، والخ:بز ال:ذي أن:ا أعط:ي هو جسدي الذي أبذله من أجل حياة العالم             

 ).51 ـ 6:40الشريف، رواية يوحنا 
   



 أعط::ى آي::اٍت ورم::وزًا لك::ي ُيهيِّ::ئ الع::الم   وُاكتش::فنا ف::ي دراس::تنا الس::ابقة ل::تاريخ العه::د أنَّ اهللا  
وك::ان ه::ذا الخ::بز نفس::ه رم::زًا . فأش::بع اهللا ش::عبه الج::ائع بخ::بٍز أنز::له له::م م::ن الس::ماء . لمج::يء المس::يح

 .  للمسيح اآلتي، الذي هو عطية اهللا، وشبع اإلنسان الجائع
 

 َمن تقولون إنِّي هو؟] 20 ـ 18  [
وُيظه::ر قوَّت::ه عل::ى عناص::ر الطب::يعة، وس::لطانه عل::ى رآه الص::حابة ُيع::يد الموت::ى إل::ى الح::ياة، 

وسمعوه يدَّعي أنَّه بدون خطيئة، وأنَّه تدبير اهللا لغفران      . األرواح الش:ريرة، ُمعِل:نًا كلم:ة اهللا ب:ثقة فريدة          
وواجه سيدنا عيسى المسيح صحابته بالسؤال عن هويته، وهو، وال غرَو،          . الخطاي:ا لك:لِّ َمْن يؤمن به      

. إبتدأ يسأل بطريقة غير شخصيَّة عمَّا يقوله اآلخرون عنه    .  إنس:ان أو ُيجي:ب عل:يه       أه:م س:ؤال يط:رحه     
لق:د ك:ان يبحث وُيطالب بردٍّ   . غ:ير أنَّ ه:ذا الج:واب ل:م ُيرِض:ه          . وج:اء جوابه:م أنَّ:ه ك:ان نب:يا أرس:له اهللا            

معتمدًا )  عنهرضي اهللا(فأجاب بطرس » وأنتم َمن تقولون إنِّي أنا؟   «: لذل:ك واجههم بالتَّحدي   . مخ:تلف 
 .  أنت هو المسيح الموعود به، أنَت مسيح اهللا: على جميع ما رأوه وسمعوه

 
، ينبغي لنا،   )سالمه علينا (ال يكف:ي أن يق:بل الم:رء م:ا يقو:له ال:ناس ع:ن س:يدنا عيسى المسيح                     

علينا . رينوالحق ُيقال، أن نحذر كلَّ الحذر من التفكير بأنَّنا نعرف َمْن هو، معتمدين على تقارير اآلخ
فإذا كان . ال أحد يرغب في أن ُيقدَّم كشخص ُمغاير لما هو. أن نقبله على أساس ما يقوله هو عن نفسه    

ُاس:مك أحم:د، وظ:لَّ ص:ديقك ي:ناديك مصطفى، ومن مدينة لست منها، ويصفك كإنسان كئيب، مع أنَّك                 
لن ُيبهجك أن ُتَميَّز كموجود، بل     . أن:ت ُتريد أن ُتعَرف كما أنَت وإالَّ فال        . م:رح، فل:ن ترض:ى به:ذا أب:داً         

ع:ن البش:رية، وأنَّ:ه تحقيق وعد اهللا إلبراهيم       » الذب:ح ال:بديل   «لق:د ادَّع:ى المس:يح أنَّ:ه         . كش:خٍص ُمتباي:نٍ   
َمن : ويتقدَّم سيدنا عيسى المسيح إلى كلِّ ُامرٍئ بهذا السؤال   . ، ووس:يلة رحم:ة اهللا لنا      )رض:ي اهللا ع:نه    (

 تقول إنِّي أنا؟
 

ب سيدنا عيسى المسيح صحابته بالجواب على هذا السؤال إالَّ بعد أن عاشوا معه فترًة          لم ُيطال 
تع::ال «: ق::ال ببس::اطة لك::لِّ واح::ٍد م::نهم ف::ي بداي::ة األم::ر . طويل::ة كاف::ية لُيراق::بوه بع::ناية، ويس::معوا م::نه 

نكتشف من هو؟ كيف يا ُترى . ويدعونا اليوم لنتبعه ونسير معه ُهنيَهًة قبل أن ُنعطيه جوابنا        » !ُاتبعن:ي 
بقراءت::نا وح::يه الك::امل ف::ي اإلنج::يل الش::ريف، وبالص::الة إل::ى اهللا بُاس::مه، طالبي::ن إل::يه أن يكش::ف ل::نا      

 . الجواب الصحيح
  

 سيدنا عيسى المسيح ُينبُئ بموته] 22 ـ 21  [
، ولكن كانت لهم »المسيح الموعود به«لق:د أدرك الحواري:ون هوي:ة سيدنا عيسى المسيح بأنَّه     

ئة بالقياس إلى دوره، وُاحتاجوا إلى المزيد من التعليم قبل أن يكشف عن هويته بنوع قطعّي               آراء خاط 
ك:ان ال:ناس يبح:ثون ع:ن ق:ائٍد سياس:ّي وعسكرّي، غير أنَّ عمل المسيح وإنقاذه يتمركز في             . للجماه:ير 

ن هذا ُمدهشًا له، وال ُاختياريًا  لم يك. وهنا ُتقدَّم أوَّل نبوٍَّة واضحٍة عن موته الُمقِبل. ُاتِّج:اه ُمخالٍف أصالً 
إنَّه تتميم وعد . كان الصليب دعوته، مصيره، وسبب مجيئه إلى دنيانا. ـــ فقد أعلن أنَّه يجب أن يموت   

ينبغي أن تموت ذبيحة اهللا البديلة ِلُتحرِّر   . اهللا إلبراهيم، الذبيحة المقبولة ِلتحرير ذريَّته كلِّها من الموت        
 .  البشرية

 
. دنا عيسى المسيح أيضًا أنَّ هذه لن تكون خاتمة المطاف، ولكنَّه سيقوم من الموت             وعرف سي 

والراعي الصالح يبذل نفسه    . أنا الراعي الصالح  «: وتح:دَّث ع:ن موت:ه وقيام:ته ف:ي موض:ٍع آخ:ر قائالً              
نا أن:ا الراعي الصالح وأعرف خاصَّتي وخاصَّتي تعرفني ـــ كما أنَّ اآلب يعرفني وأ        ... ع:ن الخ:راف،   



. ُيحبُّني اآلب ألنِّي أضع نفسي آلخذها أيضًا، ليس أحٌد يأخذها منِّي بل أضعها من ذاتي         .. أعرف اآلب 
15 ـ 10:14اإلنجيل الشريف، رواية يوحنا  . (»لي سلطان أن أضعها ولي سلطان أن آخذها أيضاً        

 ،17 ،18  .( 
 

قًا، أو ُانتصار خطاة َأَثَمٍة على     ل:م يك:ن م:وت س:يدنا عيس:ى المس:يح أم:رًا غ:ير متوقَّع، وال ُاتِّفا                  
 .  ، بل كان بالحرّي، خطة اهللا، وقصد المسيح منذ البداية»مختار اهللا«

 
لقد أعلن اهللا في كتاب    . ه:و ُيح:وِّل الموت إلى ظفر      ! اهللا س:بحانه وتع:الى ه:و المنتص:ر األك:بر          

ُمحتقٌر ومخذول من «: قائًالال:توراة عل:ى لس:ان نب:يِّه إش:عياء ق:بل سبع مئة سنة من مولد السيد المسيح               
ال:ناس، رج:ل أوج:اٍع ومخت:بر الَح:َزن، وُكمَس:تَّر ع:نه وجوهنا، محتَقر فلم نعتّد به لكنَّ أحزاننا حملها،                

وه::و مج::روح ألج::ل معاص::ينا،  . وأوجاع::نا تحمَّله::ا ونح::ن حس::بناه ُمص::ابًا مض::روبًا م::ن اهللا ومذل::والً  
من الضغطة ومن الدينونة أخذ، وفي جيله       .  ُشفينا مس:حوق ألج:ل آثام:نا، تأدي:ب س:المنا عل:يه وبح:بره             

وُجِعل مع األشرار قبره،   . أنَّه ُضِرب من أجل ذنب شعبي     . م:ن ك:ان يظ:ن أنَّ:ه ُقِط:ع من أرض األحياء            
إن جعل نفسه ذبيحة إثٍم يرى نسًال تطول . أمَّ:ا ال:رب فُس:رَّ ب:أن يس:حقه بالح:زن      . وم:ع غن:ّي ع:ند موت:ه       

وع::بدي ال::بار بمعرف::ته ُي::برِّر كثيري::ن، . م::ن تع::ب نفس::ه ي::رى ويش::بع. ه ت::نجحأيَّام::ه وَمس::رَّة ال::رب ب::يد
وسوف نرى فيما بعد كيف أنَّ هذا     ). 12 ـ   8،  5 ـ   53:3سفر النبي إشعياء    . (»وآث:امهم ه:و يحملها    

 .  الوصف آلالم المسيح وموته ودفنه وقيامته قد تحقق بأدّق تفاصيله بيسوع المسيح الناصري
 

 :  ع لسيدنا عيسى المسيح سالمه عليناتاب] 26 ـ 23  [
ال يعني ُاتِّباع المسيح االنخراط في . ثمَّ:ة وف:رة م:ن التش:ويش ح:ول ماذا يعني أن تتبع المسيح             

وال يتطلب األمر أن يترك المرء أسرته . الت:ي نم:ت وتط:وَّرت عل:ى مرِّ العصور     » المس:يحية «ال:ثقافة   
ني ُاتِّباع المسيح ُاتخاذ ُاسم مسيحّي جديد، أو ارتداء ثياب  وال يع . وقومه لينضمَّ إلى أحد فروع الكنيسة     

أو ُاس:تعمال رم:ز الص:ليب، أو ُاالغتس:ال ف:ي أيَّ:ام مح:دودة، وال يقتض:ي استخدام           . م:ن ط:راز مخ:تلف     
وال . أسلوب معيَّن في العبادة؛ كأن ُتصلِّي وأنت جالس بيدين مفتوحتين أو مضمومتين كما في الكنيسة

كم:ا ال يتطلَّ:ب ت:ناول طع:ام ُمغاي:ر نظير لحم         .  زواٍج، أو م:يالد، أو م:وت، أو تقل:يد          يعن:ي كذل:ك إق:رار     
الخ:نزير أو ش:رب الكح:ول، وال ُاس:تعمال ص:ور س:يدنا عيسى المسيح، أو االحتفال بأعياد خاصَّة، أو              

ت ليس:ت إحدى هذه العمليا . ت:داول كلم:ات مخ:تلفة أو تح:ية ُمعيَّ:نة، أو االنقط:اع ع:ن الص:يام والص:الة              
 إذن ماذا يعني اإليمان بسيدنا عيسى المسيح وُاتِّباعه؟! ضرورية التِّباع المسيح والسير معه

 
الذي ُيعيدنا إلى » كلمة اهللا«يتطلَّب ُاتِّباعه شيئًا واحدًا أال وهو أن نؤمن بكلماته عن نفسه، أنه      

م منه وُتطيعه، وتقبل أتباعه يعن:ي أن تدخ:ل في عالقة روحية معه، فتتعلَّ  . ُاتِّص:اٍل غ:ير م:نقطٍع م:ع اهللا      
وحي::نما نت::بع س::يدنا عيس::ى المس::يح ن::ريد أن ُنقاس::م أت::باعه اآلخري::ن  . اآلخري::ن كأعض::اء أس::رة واح::دة

س:يدنا عيس:ى المس:يح ال ُيج:بر أحدًا ليتبعه، إنَّما يدعو الناس، ويترك لهم                . ه:ذا االت:باع طوع:يٌّ     . الخ:بز 
ولكي ُيصبح المرء تلميذًا له، يقتضي األمر أوًال وقبل كلِّ  لق:د ق:اد درب:ه إلى التضحية بالحياة،    . الخ:يار 

م:ن الس:هل أن ُن:ؤدِّي الفرائض الدينية، ونبقى مع ذلك، كما    . ش:يء، ُنك:ران ال:ذَّات، عل:ى أس:اٍس يوم:يّ           
نح:ن، ب:يد أنَّ:ه يطلب أكثر من هذا، ُيريدنا أن ننكر أنفسنا ونسلك في االستقامة معه، ونتبع وصايا اهللا،         

 »!امي وكن كامَالِسْر أم«
 



يواج::ه ال::ناس ). 25 ـ 24آي::ة (» ُيهل::ك نفس::ه«يش::رح س::يدنا عيس::ى المس::يح م::ا تعن::يه ع::بارة 
من شهرة، وغنى، وراحة (ربح العالم، بكل ما ُيقدِّمه    : جم:يعًا، رج:اًال ونس:اء، ُاخت:يار كب:ير ف:ي الحياة            

؛ أو »خسرانها« تعن:ي ف:ي الحقيقة   ، الت:ي ت:بدو وكأنَّه:ا الط:ريق ل:ربح اإلنس:ان نفس:ه، ولك:نَّها              )ومل:ذَّات 
، فيظهر وكأنَّه )سالمه علينا(التخلِّي عن السعي وراء هذه األشياء من أجل ُاتِّباع سيدنا عيسى المسيح         

وبع:بارة أخ:رى، االخت:يار بين السعي وراء األشياء          . خس:ارة اإلنس:ان نفس:ه، ولك:نَّه ف:ي الواق:ع ربحه:ا             
لذي نحيا فيه، وبين العيش وفق قيم مختلفة وطلب الحياة األبدية الت:ي ه:ي موضع تقدير العالم الماديِّ ا      

 . التي ُيقدِّمها اهللا في هذا العالم، والعالم اآلتي
  

وهذا ال يعني . وأخ:يرًا، ثمَّ:ة مظه:ر آخ:ر ل:تكون تلم:يذًا له، أال وهو أن تحمل ُاسمه أمام الناس       
ن إل:ى فرٍع خاص من فروع الكنيسة، بل ُنجلُّ     أنَّ:ه ينبغ:ي ل:نا أن ندَّع:ي أنَّ:نا ق:د ص:رنا مس:يحيين منتمي:                  

إن:ه يض:ع دعوت:ه لل:تلمذة ف:ي م:نظوٍر أب:دي، ُمذكِّ:رًا أنَّه سيعود يومًا بمجٍد في نهاية                   . ُاس:مه أم:ام ال:ناس     
ويجعل الذين ُاعترفوا به شعبًا له أمام اهللا اآلب  . الزم:ن الحاض:ر حيث ُيدان الناس حسب ُاستجابتهم له   

 . في يوم الدينونة
  

 قبس من مجد المستقبل] 36 ـ 28[  
) سالمه علينا(ه:ذا الح:دث ال:ذي ُيع:َرف بالتَّجل:ي، ُمشيرًا إلى تغيير هيئة سيدنا عيسى المسيح             

سيرون «أوًَّال، كان تحقيقًا جزئيًا لقول سيدنا عيسى المسيح أنَّ نفرًا من الصحابة            . مه:مٌّ من عدَّة وجوه    
، الصحابة الثالثة الُمقرَّبين، طرفًا )رضي اهللا عنهم( ويوحنا فكشف هنا لبطرس ويعقوب. »مملك:ة اهللا  

لقد ُمِنحوا تأكيدًا على . آخر من طبيعته الحقيقية، التي سيراها الجميع حينما يأتي ثانية في نهاية الزمان
وج:اء ه:ذا التأك:يد أيضًا تشجيعًا لسيدنا المسيح نفسه لالستمرار في سيره    . الممس:وح  ،أنَّ:ه مخ:تار اهللا  

 .  على الدرب العسير الموضوع أمامه
 

) عل::يه الس::الم(الش::ريعة، وال::تحرير م::ن الع::بودية، وُيم::ثِّل إيل::يا   ) عل::يه الس::الم(ُيم::ثِّل موس::ى 
أرسلهما اهللا إلى هنا ليتحدَّثا إلى سيدنا . األنب:ياء، وكان:ت ح:ياتهما نقطتي:ن بارزتي:ن ف:ي إله:ام اهللا ش:عبه         

س::يكون موت::ه . أي ص::لبه» وخ::روجه«ث إل::ى أورش::ليم، عيس::ى المس::يح ع::ن رحل::ته الوش::يكة الح::دو  
لس:ائر الن:بوات ال:واردة في التوراة والزبور، وتحقيقًا لعمل اهللا بفداء البشرية بذبيحته البدلية             » تتم:يماً «
ونرى أخيرًا، بكلِّ وضوٍح وجالء أنَّ الصليب وقوَّة اهللا العظيمة   . م:ن أج:ل الخطي:ئة     » م:ن لفظ:ة ب:دل     «

ًا، لقد جاء موت المسيح على الصليب تكميًال لمأموريته، وتمجيدًا كامًال له، فأظلَّ  حق. ليسا ُمتعارضين
 !  بهذا الشيطان الذي ظنَّ أنَّه قد حقَّق ظفرًا عظيمًا، ولكن ال قوَّة إالَّ قوَّة اهللا

 
م:ع أنَّ:ه تح:دَّث إل:ى ص:حابته ع:ن موت:ه العتيد بوضوح وجالء تامَّين، وشاهدوا                   ] 51 ـ   44 [  

فوق الجبل، وسمعوا صوت اهللا يأمرهم باإليمان به، ) عل:يهما الس:الم  (موس:ى وإل:ياس   : النبيي:ن ظه:ور   
وك::ان ه::ذا ف::ي الحق::يقة، س::ّرًا عظ::يمًا، وب::دا متناقض::ًا عس::ير . كان::ت م::ا ت::زال لديه::م ص::عوبة ف::ي الفه::م

غير . االدراك، ول:م يفه:م في الواقع أكثر معنى الصليب، وبدا وكأن اهللا ضعيف ومغلوب من الشيطان               
ولن نستطيع إدراك قوَّة اهللا . أنَّنا نعرف أنَّ اهللا كلِّي القوَّة والقدرة، ولن يحدث شيء كهذا على االطالق

اهللا . م:ا لم نفهم معنى وعده إلبراهيم      ) س:المه علي:نا   (العظ:يمة وُانتص:اره بم:وت س:يدنا عيس:ى المس:يح             
وكان هذا سبب فرح إبراهيم     . شرية إليه الك:امل لُيعيد الب   » الذب:ح ال:بديل   «ص:ادٌق ف:ي وع:ده، وق:د بع:ث           

وقد ورد في دستور إيمان مسيحّي قديم . برؤي:ته ي:وم المسيح، وُابتهاج المالئكة بميالده    ) عل:يه الس:الم   (
لقد أكرم اهللا . أرسله ليموت ولم يستِطع أحٌد أن يمنع قصده من التحقيق      . »اهللا ال:رحمان أرسل الرحيم    «

 .  ين األموات، فصان قضيَّته، وأخزى إبليس الرجيم، ُمحطِّمًا قوَّتهسيدنا عيسى المسيح بإقامته من ب



 
الك:برياء ه:ي إحدى أكبر خطايا   . وُنالح:ظ م:رَّة أخ:رى ُاخ:تالف ق:يم مملك:ة اهللا ع:ن ق:يم الع:الم            

وع::ن ض::رورة نك::ران ال::ذَّات ل::دى » الذبائح::ي«لق::د تح::دَّث س::يدنا عيس::ى المس::يح ع::ن موت::ه . اإلنس::ان
ووضَّح . وما يزال التالميذ هنا ُيبدون رغبات أنانية      . أل:ى إمات:ة س:ائر رغبات النفس       َأتِّ:باعه، والحاج:ة     

 سيدنا عيسى المسيح غرضه بُاستخدام مثل صبي، ُمشدِّدًا على أنَّ العظمة الحقيقية في نظر اهللا، ليست
دي::ع، إنَّ اإلنس::ان العظ::يم حق::ا ف::ي مملك::ة اهللا، ه::و اإلنس::ان الو      . العظم::ة األرض::ية، ب::ل عك::س ذل::ك    

ال ُي:ريد س:يدنا عيس:ى المس:يح أن ُيناض:ل أتباعه من أجل مراكز هامَّة وسلطان، بل يحثهم       . المتواض:ع 
 . لُيقدِّموا حياتهم بتواضع من أجل خدمة اآلخرين، سائرين في إثره

 
 
 
 
 
 
 
  

)4( 
 القدس/ رحلة المصير إلى أورشليم 

 
 
 
 

 ]  27: 19 ـ 51: 9[رحلة المصير إلى القدس  
ُيس::افر نح::و الق::دس، ليأت::ي بخدم::ته     ) س::المه علي::نا (ن، جع::ل س::يدنا عيس::ى المس::يح    م::نذ اآل

لق:د ع::رف مأموري::ته وقص:ده ف::ي الح::ياة، ف:توجَّه بع::زم إل::ى الق:دس، عالم::ًا أنَّ::ه     . األرض:ية إل::ى نهاي::تها 
 .  صعوده إلى السماء بعد الصلب والقيامة» ُارتفاعه إلى«ُتشير اللفظة . سُيصلب هناك
 

يسى المسيح هو رمز المتطوِّف الذي ال دار له، يدعو الذين سيصيرون تالميذ له،   إنَّ سيدنا ع
كثير من األتباع . إل:ى قط:ع عالق:تهم بالبي:ت واألس:رة، ليص:ير ف:ي إستطاعتهم إتِّباعه وخدمة اآلخرين              

 وليس:ت ه:ذه، عل:ى أيَّ:ة حال،    . ش:عروا به:ذه الدَّع:وة وأطاعوه:ا، وتخلَّ:وا ع:ن جم:يع مم:تلكاتهم للفق:راء             
دع:وة للتَّخلِّ:ي ع:ن كافَّ:ة المقتن:يات، ذلك ألنَّه ُوِجَد بين أتباعه األقربين َمن كان مكتفيًا ذاتيًا من الناحية                    

 .  وفيما كان ينتقل من موضع إلى آخر، كانت تعضده بعض النسوة الغنيَّات: االقتصادية
 

 سواء كانوا أغنياء أم فقراء، مرَّة إثر مرَّة، أنَّ المؤمنين، ) رضي اهللا عنه  (وُيبيِّ:ن حضرة لوقا     
ُيش:اركون ف:ي م:ا له:م م:ن م:وارد، الخ:دَّام، والمتجولين، ومن ال بيت لهم، بينما يحتفظ أولئك الذين هم            

 .  خارج المملكة بمواردهم بصورة أنانية، إمَّا عمدًا، أو عن جهل
 

م::ر جدي::ر  إنَّ ن::تائج س::ماع س::يدنا عيس::ى المس::يح وإطاع::ة أقوال::ه أث::ناء رحل::ته المص::يرية أ       
وكانت نتيجة اتباع التالميذ للسيد عيسى المسيح أنهم       . لق:د ُأش:ِبَع الج:ياع، وُش:في المرضى        . بالمالحظ:ة 



كم:ا الص:ياد بمع:نى أنه:م ينتش:لون ال:ناس م:ن الش:ر كما           » م:نقذي ال:ناس   «أص:بحوا ص:يَّادي ال:ناس أي        
ساء واألطفال ومؤمنين من    وكان:ت جماع:ة الناجين شاملة، تضمُّ الن       . الص:ّياد ينتش:ل الس:مكة م:ن الم:اء         

وفيما ). يردُّ مسيحيو فلسطين اليوم جذورهم إلى هؤالء المؤمنين بالمسيح من غير اليهود(غير اليهود 
أصحاب الوساوس : وكان الذين وقفوا في خانة أعداء أتباع اهللا. تتقدَّم الرحلة نلمس حقائق ُملِفتة للنظر  
 .  الدينية، قادة الدين، والحكَّام السياسيون

 
 ال ُعنف ضدَّ غير المؤمن] 56 ـ 51: 9  [

ك:ان السامريون جنسًا خليطًا نتج عن تزاوج اليهود الذين ُتِركوا في األرض لّما ُسبَي مواطنو      
وكان بين  . م م:ع األمميي:ن الذين أسكنهم األشوريون في البالد         . ق 722مملك:ة إس:رائيل الش:مالية ع:ام         

فرفض اليهود الَسَمرة كمولَّدين، جسديًا   .  عيسى المسيح عداوة شديدة    ال:يهود والَسامريين في أيَّام سيدنا     
وكان::ت ال::رحلة م::ن الجل::يل إل::ى الق::دس،  . وع::املهم الس::امريون بالم::ثل. وروح::يًا، ول::م ي::تعاطوا معه::م 

م:رورًا بالس:امرة، تس:تغرق ثالث:ة أي:ام، وُامت:نع الس:امريون م:ن إض:افة اليهود الذين كانوا في طريقهم               
وكان ردُّ فعل الصحابة مطابقًا للروح البشرية التي ُتحاول إبادة      . عياد الدينية في أورشليم   لالحتفال باأل 

فكم من حروب عنيفة ُشنَّت بُاسم الدين، وكم       . س:واء ك:ان ذل:ك أيديولوجيًا أو دينياً        ... َم:ْن يخ:تلفون ع:نَّا     
مس::يحيين ومس::لمين ! م ع::نهم::ن أن::اس ُاض::ُطِهدوا وُنِح::روا م::ن ِق::َبل آخري::ن بُاس::م اهللا، أو بس::بب آرائه:: 

 !  ويهودًا وشيوعيين والخ، وكلُّنا مذنبون نتيجة هذا الروح
 

على إجبار الناس على اإليمان، أو إبادتهم ) سالمه علينا(ال يقوم أسلوب سيدنا عيسى المسيح   
خر وقد ورد في موضع آ. بل لمصيرهم المحتوم، الذي ُاختاروه بأنفسهم ليوم الدينونة. إذا رفضوا ذلك

الذي يؤمن به ال . ألنَّ:ه ل:م ُيرسل اهللا ُابنه إلى العالم ال ليدين العالم بل لُيخلِّص به العالم            «: م:ن كلم:ة اهللا    
اإلنجيل الشريف، رواية يوحنا . (»ُي:دان، وال:ذي ال يؤم:ن ق:د دي:ن ألنَّ:ه ل:م يؤم:ن بُاس:م ُاب:ن اهللا الوح:يد                  

خس::رانهم فرص::ة االس::تماع إل::ى   : يحويعن::ي رف::ض الس::امريين لس::يدنا عيس::ى المس::   ). 18 ـ 3:17
 .  رسالته عن قرب مملكة اهللا، وبقاءهم في ضاللهم، وحرمانهم من نجاة اهللا

 
 مشقَّة االتِّباع] 62 ـ 57  [

، )سالمه علينا(ه:ذا ال:رجل ُمخِل:ص ف:ي رغب:ته باتِّباع سيدنا عيسى المسيح           ] 58 ـ   9:57 [  
. س:يح إنَّ:ه قد يختبر الحرمان في ُاتباعه قائدًا مرفوضاً  ويق:ول له س:يدنا عيس:ى الم    . لك:نَّ إدراك:ه َض:ْحل   

 . وُربَّما قصد سيدنا عيسى المسيح معنًى سياسيًا
  

» ثعلب«وكانت اللفظة . رمزًا لألمميين في فترة ما بين العهدين» طيور السماء«كانت عبارة 
ُتعَتَبر أجنبية من  ) اليًاوكانت خليطًا راديك  (ترم:ز إل:ى الش:عب العمُّون:ي، وكان:ت أسرة الملك هيرودس              

ذلك «وُيس:مِّي س:يدنا عيس:ى المس:يح ه:يرودس أنتي:باس       . ق:بل س:كان فلس:طين ف:ي الق:رن األول للم:يالد         
لذا، ُربَّما كان ُيعبِّر عن ). 13:32اإلنج:يل الشريف، رواية لوقا  : أنظ:ر (واص:فًا شخص:يَّته     » الثعل:ب 

أو .  جزءًا من شعٍب ُمستعبد محاط بالجواسيسفك:رة سياس:ية م:ا ُاس:تطاع أن ينطق بها عالنية، إذ كان          
، إْن كن:تم تس:عون وراء الق:وَّة وال:نفوذ، ُاذه:بوا إل:ى الط:يور الت:ي تكسو أعشاشها           »ُانظ:روا «ُربَّم:ا ق:ال     

ُاتبعوا الثعلب الذي ُيدبِّر ُأموره بمكٍر كبير، رغم توقعاتكم أن ُابن اإلنسان يبدو . بال:ريش ف:ي ك:لِّ مكان      
 »أ أنتم جادُّون في رغبتكم باتِّباع ُابن اإلنسان؟. ووحيدًا) عيفًاض(عديم القوَّة 
 



عليه أن . إذا ك:ان وال:د ه:ذا ال:رجل ق:د م:ات، فل:ن يك:ون خارج:ًا ي:ذرع الدروب          ] 60 ـ  59  [
إذن ف:ي الحقيقة لم يمت أبوه؛ إنه يطلب أن يبقى في البيت ليعتني   . يجل:س ف:ي ال:دَّار ويس:تقبل المعزِّي:ن         

إن جماعتي تضع عليَّ شروطًا معيَّنة، ولها عليَّ نفوذ    «: وكأنِّي بهذا الرجل يقول   . توفَّىبأب:يه إلى أن ي    
فُيعلن سيدنا عيسى المسيح أنَّ » ق:وّي ج:دا، وأن:َت ال ت:توقَّع منِّ:ي ب:ال ري:ب، أن أنق:ض تل:ك ال:توقُّعات؟               

الزم::ة الش::ؤون التقل::يدية المي::ت روح::يًا يس::تطيع ُم. مملك::ة اهللا ُمِلحَّ::ة وال ينبغ::ي تأج::يلها الب::تة أم::ور
 . للجماعة المحلية، أما بالقياس إليك، فُاذهب وناِد مملكة اهللا

  
: يق::ول ه::ذا الش::اب. ُي::ريد ه::ذا ال::رجل أن يع::ود إل::ى أس::رته الس::تئذانها بالذه::اب] 62 ـ 61  [

بل أن أريد أن أتبعك، ولكن سلطان أبي في الدَّار أكبر من سلطانك، وعليَّ أن أحصل على إذٍن منه ق             «
إنَّ م::ن ُيص::غي إل::ى قص::ته يعل::م عل::م اليقي::ن أنَّ أس::رته ل::ن تس::مح له بالذه::اب     . »أق::وى عل::ى مرافق::تك

وي:تحدث س:يدنا ع:ن المحراث الذي يجب على الفالَّح أن       . لل:تجوال ف:ي ال:ريف ف:ي مغام:رة نظ:ير ه:ذه             
. قد ينكسر المحراثُاه:تمامًا كب:يرًا وق:تما يق:وم بح:رث األرض، ف:إذا ل:م يفعل تتلف األتالم، أو         يول:يه 

ويقول سيدنا عيسى . ويج:ب على الذين يعتزمون اتِّباع سيدنا عيسى المسيح أن ُيقدِّموا له والءهم التام  
إن تعارض سلطان األسرة مع سلطاني، فما ذلك إالَّ إلهاٌء عليك أن تتجنَّبه إذا أردت أن تكون      : المسيح

ء بين األسرة واهللا، فلن ُيرى من يظلُّ يلتفت إلى الوراء   إن ك:ان ثمَّة توتر وال     . نافع:ًا ل:ي أو لمملك:ة اهللا       
وُيِقرُّ سيدنا عيسى المسيح أنَّ هذا الوالء المتوتر مؤلم   . م:ا تأم:ر به األسرة، ويبقى غير نافع مملكة اهللا          

م وُتعلِّمنا الكتب المقدَّسة أن ُنكرِ    . ج:دا، ولك:نه ي:ريد أن تأت:ي عالقت:نا مع:ه ق:بل جميع العالقات األخرى                 
والدي:نا أيض:ًا، وق:د أك:رم س:يدنا عيس:ى المس:يح ُأمَّ:ُه م:ريم ويوس:ف ال:نجَّار، ل:ذا، ف:ال يج:ب أن ُيمارس                 
الخ:::روج عل:::ى إرادتهم:::ا بخش:::ونة أو تم:::رٍد، ولك:::ن إذا وج:::ب ذل:::ك، فينبغ:::ي أن يح:::دث ب:::روٍح يتَّس:::ُم 

 .باالحترام
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

 اإلصحاح العاشر
 بداية الحصاد] 20 ـ 1: 10  [

 ه:و حص:اد روح:ي لل:ناس المس:تعدين لس:ماع رس:الة مملك:ة اهللا وال:تجاوب معها،               »الحص:اد »
إنَّ إعالن مملكة اهللا عمل عسير وخِطر ألنَّ الُمرَسل يواجه . وقبول سيدنا عيسى المسيح كقربان بديلي

، أو هذا العمل ُملّح وال يجب أن ُيرَهق كاهل التالميذ بالُمقتنيات        . مقاوم:ة ش:ديدة ممَّ:ن ي:رفض الرس:الة         
إنَّ : ورسالتهم هي. يأت:ي أت:باعه برس:الة السالم، فيْقَبلون من كافَّة أبناء السالم        . ُيحوَّل:وا ع:ن إرس:اليتهم     

مملك:ة اهللا ق::د حلَّ::ت ف:ي دن::يانا كم::ا ُوِع:د به::ا، وإنَّ اهللا يدع::و ال:ناس ليق::بلوها ويدخل::وا ف:يها ع::ن ط::ريق      



 ش::عب اهللا، ويجل::بون الدي::نونة عل::ى والذي::ن يرفض::ون ذل::ك يض::عون أنفس::هم خ::ارج دائ::رة . المص::الحة
 .  أنفسهم

 
لقد جعل اهللا . تناول:ت ي:د الخ:راب مدينة سدوم في أيَّام إبراهيم ألنها رفضت تدبير اهللا للغفران              

فآمن لوط وأسرته بقول اهللا  . وأم:ر الذي:ن أرادوا أن يحيوا بترك المدينة        . نعم:ته ُم:تاحة م:ن خ:الل ل:وط         
إل::ى ي::وم » ف::ي ذل::ك ال::يوم«ُتش::ير ع::بارة . ة اهللا وتحذي::ره فهلك::واورف::ض ال::باقون دع::و. وق::بلوا رحم::ته

ودعا اهللا صور وصيدا، قلب مملكة الفينيقيين، عن طريق األنبياء، غير أنَّهما لم تتوبا وتقبال  . الدي:نونة 
والتص::دِّي لوس::ائط ال::نعمة    » الموع::ود ب::ه م::ن اهللا  «وُيعَت::بر رف::ض  . نعم::ته فحقَّ::ت عل::يهما الدي::نونة   

، تقع في )سالمه علينا(كانت كفرناحوم، مقرُّ سيدنا عيسى المسيح . مرًا في غاية الخطورة   المخ:تارة، أ  
الس:احل الش:مالي من بحيرة الجليل، وكان لمواطنيها فرص عديدة لرؤية عجائبه، وسماع تعاليمه، بيد             

 . أنَّهم ما ُاستجابوا بالتوبة واإليمان
  

مة أث::ناء خدم::ة تالم::يذ س::يدنا عيس::ى المس::يح لق::د ُه::ِزم الش::يطان ش::رَّ ه::زي] 20 ـ 17: 10  [
لقد شاهد سيدنا عيسى المسيح أن مملكة اهللا إلى   . أوج القوَّة : هنا» سماء«وتعني لفظة   ). س:المه علي:نا   (

 . األمام ليهزم إبليس وقوَّاته الشريرة
  

 رؤى جديدة] 24 ـ 21  [
دة، ُاخت::بروا عم::ل اهللا م::ن  لمَّ::ا أط::اع ه::ؤالء ال::تابعون تعل::يمات س::يدنا عيس::ى المس::يح الُمح::دَّ    

). سالمه علينا (خالله:م، وأدرك:وا ش:يئًا جدي:دًا ع:ن اهللا، وتثبَّ:توا م:ن معرفة هوية سيدنا عيسى المسيح                     
الناس بواسطته على معرفة  يعرف سيدنا عيسى المسيح اهللا بصورة خاصَّة، ويدعوه اآلب، ويحصل

وُيعلن سيدنا عيسى . مسيح الحقيقية للناسيكش:ف اهللا ع:ن هوي:ة س:يدنا عيس:ى ال           . حم:يمة ع:ن اهللا ك:آب      
م:ن اهللا لجم:يع األنب:ياء، م:نذ أم:ٍد طوي:ل، وأنَّه ذاك الذي ُاشتاق           » الموع:ود ب:ه   «المس:يح ع:ن ذات:ه بأنَّ:ه         

 .  األنبياء والملوك لرؤية يومه عبر التاريخ، ولكنَّه ُأعِلن اآلن فقط
 

 الوصية العظمى] 28 ـ 25  [
الوصيتين «دع:ا س:يدنا عيس:ى المس:يح هاتي:ن الوص:يتين بـ      . ريعةك:ان ه:ذا ال:رجل خب:يرًا بالش:        

اإلنجيل الشريف، رواية متَّى . (»بهاتي:ن الوص:يتين ي:تعلَّق ال:ناموس كلُّه واألنبياء      «: وق:ال » العظميي:ن 
ي::ا معل::م أي::ة وص::ية ه::ي العظم::ى ف::ي  : وس::أله واح::د م::نهم وه::و ناموس::يٌّ ل::يجربه ق::ائالً «): 22:40

هذه . تح:ب الرب إلهك من كل قلبك ومن كل نفسك ومن كل فكرك : المس:يح ال:ناموس؟ فق:ال له عيس:ى     
بهاتي::ن الوص::يتين ي::تعلق  «. » تح::ب قري::بك كنفس::ك«ه::ي الوص::ية األول::ى والعظم::ى، والثان::ية م::ثلها  

) سالمه علينا(فُيوسِّع سيدنا عيسى المسيح   . يسأل معلِّم الدين عن الحياة األبدية     . الناموس كله واألنبياء  
. المحبَّة أعظم مبادئ الشريعة، وأعظم مبادئ الحياة والعالقة في مملكة اهللا. ش:مل الحياة كلَّها  مع:ناها لت  

هذا أسلوب حياِة محبٍَّة ال ُتحدُّ ُتجاه اهللا . المحبَّة ال ُتلحق األذى بالجار، لذا، فالمحبَّة هي تكميل الشريعة
 الحقيقة يقوى على تقديم طاعٍة كاملة هللا، غير ُي:درك المعلم أن ال أحَد في . وال:ناس، ُمتَجسِّ:دة باألعم:ال    

إنَّ:ه ال يحيا بالرفق والرأفة، ولكنَّه ُيريد أن ُيجيب سيدنا عيسى المسيح،  . أنَّ:ه م:ا ي:زال يظ:نُّ أنَّ:ه ص:الح       
ويدَّعي أنَّه أحبَّ هؤالء الناس تمامًا، فيمدحه سيدنا عيسى المسيح        . »ب:أنَّ جارك هو قريبك وصديقك     «
 . ولكنَّه حصل على جواب ُمجفٍل كما في القصة التالية. أمام الجميع) سالمه علينا(

  
 العدو النبيل] 37 ـ 29  [



يم:رُّ الط:ريق ال:نازل من القدس إلى        . ه:ذه الحكاي:ة ه:ي ل:بُّ تعل:يم س:يدنا عيس:ى المس:يح أيض:اً                 
نقلت العبارة . عزَّلمدي:نة أريح:ا ع:بر ب:ريٍَّة ُمحجرة ُمقفرة، توفِّر مكانًا للصوص لمهاجمة المسافرين ال       

الت:ي ُاس:تخدمها س:يدنا عيس:ى المس:يح لوص:ف ال:رجل الج:ريح إل:ى الس:امعين أنَّ ال:رجل كان بين حّي                    
أي من (ومي:ت، عريانًا، وغير قادٍر على الكالم، لذا لم يستِطع رجل الدين أن يعرف ما إذا كان قريبه             

طية، لذل:ك كان رجل الدين هذا راكبًا        ك:ان رج:ال الدي:ن ين:تمون إل:ى الط:بقة االرس:تقرا             ). جنس:ه ودي:نه   
ولكنَّه يتدنَّس وفقًا للشريعة الطقسية، . حي:ن م:رَّ بالج:ريح، وك:ان م:ن الس:هل عليه أن يضعه على دابَّته                

لم ُيِرد أن ُيعاق، وفي غيرته للشريعة، قسَّى  . إن هو ُاقترب من ميٍت، ويحتاج إلى التطهير مرَّة أخرى         
 ـ رج:ل دين يخدُم في بيت اهللا، غير أنَّه ينتمي إلى  »وال:الوي «. رحمةقل:به إزاء ش:خٍص يح:تاج إل:ى ال:       

ط:بقٍة ُاجتماع:ية أدن:ى م:ن ط:بقة الكاه:ن، وُيعت:بر أق:لَّ تش:دُّدًا بالق:ياس إل:ى الش:ريعة الطقس:ية ـ كان في                    
دين لقد ُاستخدم الرجالن الُمتديِّنان ال. مقدوره مساعدة الجريح دون التعرُّض لمشاكل النجاسة المشابهة     

 . كعذٍر لُيبقيا رجًال في حالة خزٍي وأذى
  

ُص::ِدم الحاض::رون كل::يا م::ن أنَّ ال::رجل المذك::ور ف::ي الحكاي::ة ك::ان س::امريًا، وواح::دًا م::ن أل::دِّ      
ولكي نفهم . أعدائه:م المكروهي:ن، وآخ:ر رج:ٍل توقَّع:وا أن يم:دَّ ي:د الع:ون والنجدة إلى ُامرئ من قومهم             

سيكون الُمعين الرحيم رجًال فلسطينيًا،    . ن نضعها في إطاٍر ُمعاصرٍ    أبع:اد ص:دمة ه:ذه الحكاية، علينا أ        
إن ُقصَّ:ت ه:ذه الحكاي:ة عل:ى مس:توطنين يه:ود ف:ي بقع:ة قريبة من القدس، وإن ُقصَّت على العرب في           

ض:مَّد الس:امري ج:راح ال:رجل الج:ريح وصبَّ عليها      . مدي:نة الخل:يل، س:يكون ال:رجل ال:رؤوف يهودي:اً         
ذبيحة : إنَّ:ه الوح:يد ال:ذي يقدم تضحية حقيقية مقبولة لدى اهللا دعاها األنبياء             . خم:راً زي:تًا غال:ي الثم:ن و      

وعرَّف السامريُّ بنفسه، ودفع تكاليف . ووض:ع الج:ريح عل:ى دابَّته وقادها إلى فندقٍ      . ال:رحمة وال:رأفة   
 . وماًال وخطرًالقد كلَّفه ُاشتراكه وقتًا . الجريح كلَّها، ُمعرِّضًا نفسه لتهمة االشتراك بالجريمة

  
ينبغي عليَّ أن أُمدَّ يد العون إلى  . ُيعلِّ:م س:يدنا عيسى المسيح أن أصير قريبًا لكلِّ ُامرئ محتاج           

لق:د ُاس:تخدم بط::ل القص:ة م::ا ف:ي حوزت::ه م:ن م::ال      . جم:يع ال:ناس، وح::تَّى أول:ئك الذي::ن أعت:برهم أع::داء    
تبرها سيدنا عيسى المسيح كتجاوٍب مناسب     لُيس:اعد غري:بًا بي:ن حّي وميٍت فصار مثاًال للقرابة التي يع            

ل:يس ثمَّ:ة معاي:ير أك:ثر ثق:ًال م:ن ك:يف يج:ب أن يفعل المرء أو كيف يستخدم أمواله، سوى                      . لمح:بَّة اهللا  
فكونوا رحماء كما أن اهللا أيضًا      «! ض:رورة ُمس:اعدة إنس:ان آخ:ر، بص:رف ال:نظر ع:ن جنس:ه ومذهبه                

 ). 6:36إنجيل لوقا : (»رحيم
 
  

   
 الحادي عشراإلصحاح 

 
 تعليم الدعاء] 14 ـ 1  [

ل:م ُيح:دِّد س:يدنا عيس:ى المس:يح وق:تًا بعي:نه، أو وض:عًا خاص:ا، أو عبارات يجب ترديدها أثناء                  
فإن أراد ُاتِّخاذ قراٍر هامٍّ، كان عادة . الص:الة، وإنَّم:ا كان:ت ح:ياته كلُّها متخلِّلة بممارسة الصالة الدائمة          

رف الساعات الطويلة في الدعاء إلى اهللا، ُمحاوًال وضع إرادته في خٍط    يذه:ب م:نعزًال في البرية ويص      
 .  االبتهال والدعاء والصالة ترفع نفوسنا إلى اهللا وتغيِّر مسلك حياتنا. مواٍز لمشيئة أبيه

 



 عيال اهللا] 4 ـ 1  [
الرض، تض:مُّ ه:ذه الص:الة المعط:اة ك:نموذٍج إقرارًا بأنَّ اهللا سبحانه وتعالى خالق السموات وا        

ملٌك ُمتسلِّط، سيد العالم، ومع ذلك، فهو قريب كأٍب ُيحبُّنا ويفرح         . وه:و ليس ملكًا لفئة معينة من الناس       
وتذهب هذه الصالة إلى . ه:و كلِّ:ّي الق:وَّة وقادٌر على العمل في حياتنا وأوضاعنا      . بتلب:ية حاج:ات أب:نائه     

ن خ::الل عظم::ته وُأبَّه::ته، ويس::ود ف::ي دن::يانا   أنَّ اهللا ينبغ::ي أن ُيع::َرف م::ن ال::ناس ك::القدُّوس، وُي::رى م::   
» خ::بزنا كفاف::نا أعِط::نا ك::لَّ ي::وم  «وُتذكِّ::رنا الع::بارة  . وحيات::نا، وتك::ون مش::يئته هدف::نا ف::ي المق::ام األوَّل  

. باالع:تماد على اهللا من الناحية االقتصادية، لُيهيِّئ لنا حاجات الحياة األساسية، ونكون قانعين راضين               
فإذا ُاعتمدنا عليه في تغذيتنا الروحية، . »أن:ا ه:و الخبز الذي من السماء  «: حوق:ال س:يدنا عيس:ى المس:ي     
 . نحصل على الحياة األبدية

  
بُاتِّكالنا الكلي  » ُاغف:ر ل:نا خطايان:ا ألنَّ:نا نح:ن أيضًا نغفر لكلِّ من ُيذنب إلينا               «وُتذكِّ:رنا الع:بارة     

كما صوِلحنا وُغِفر لنا من ِقَبل اهللا تعالى، يصير ف: الغف:ران ه:و ل:بُّ كافَّ:ة العالق:ات اإلنسانية     . عل:ى اهللا  
فإذا لم نختبر . وُندرك أنَّنا جميعًا بحاجٍة دائمة لغفران اهللا  . ف:ي طاقت:نا أن نغف:ر ونتص:الح م:ع اآلخري:ن            

 . الغفران ونغفر لآلخرين الذين أساءوا إلينا نعيش بمرارة دائمة هذا
  

ُنِح::سُّ بض::عفاتنا وس::هولة  » ن نجِّ::نا م::ن الش::رير وال ُتدِخل::نا ف::ي مح::نة، لك:: «وتجعل::نا الع::بارة 
 .  ُاستسالمنا للمحن، فنتضرَّع لُننجَّى من الكلِّ

 
 الُمثابرة على الدعاء] 13 ـ 5: 11[  

فإن نهض . كم:ا ف:ي الكث:ير م:ن الق:رى العرب:ية ال:يوم، ت:نام األس:رة كلُّه:ا معًا في حجرة واحدة                  
فإن كان هذا الرجل الرافض للنهوض مخافة   . عائلة كلُّها األب م:ن رق:اده وُانس:لَّ م:ن فراش:ه، تنزعج ال            

ازعاج أهله ُيقَنع لُيلبِّي الطلب الُمِصرَّ، فكم بالحري نستطيع نحن أيضًا أن نعتمد على اهللا الُمحّب الذي         
ُتش::به الحج::ارة الج::يرية الص::غيرة أرغف::ة الخ::بز   . اهللا الُمح::ب ال::تائق لمباركت::نا . ُيس::دِّد حاج::ات أح::باءه 

لن يخدعنا اهللا   . وُيشبه العقرب األصفر وقد كوَّر جسمه، بيضة      . وي:بدو ثع:بان الم:اء كالسَّمكة      . الش:رقيِّ 
إن سألناه حاجة يعرف أنَّها تضرُّنا، فلن يمنحها لنا ُثمَّ يهزأ بنا . مقدِّم:ًا ل:نا ش:يئًا نظ:ير م:ا نطلب فُيؤذينا           

 نق:در أن ن:ثق به إذ يدري ما هو         .»لق:د حص:لتم عل:ى م:ا ت:بغون وُانظ:روا ك:م ُيؤلمك:م               ! خ:ذوا «: ويق:ول 
ولهذا السبب ُنالحظ أنَّ صلواتنا ال ُتسَتَجاب كما . األفض:ل ل:نا وُيلبِّي صلواتنا المستمرَّة بطريقة ُتالئمنا       

غير أنَّنا نعلم أنَّ في طاقتنا المجيء إليه كأبنائه الواثقين به ونطلب منه بإيماِن الطفِل وثقته . نريد تمامًا
 .   حاجاتنا، وننتظر أن يسمعنا وُيرحِّب بناأن ُيلبّي جميع
 

الطل:بة الُم:ثابرة ينبغ:ي أن ت:بدأ بطل:ب اهللا نفس:ه كم:ا أعل:ن م:نذ ق:روٍن كث:يرة خل:ت ف:ي التوراة                
؛ ونصح  )29:13سفر ارميا النبي    . (»تطلبونن:ي فتجدونن:ي إذ تطلبونني بكلِّ قلبكم       «: الش:ريفة ق:ائالً   

اإلنج::يل . (»طل::بوا أوًَّال مملك::ة اهللا وب::رَّها وه::ذه كلُّه::ا ُت::زاد لك::م ُا«: س::يدنا عيس::ى المس::يح أت::باعه ق::ائًال
 ).6:33الشريف، رواية متَّى 

   
ف:إن طلب:نا ش:يئًا بُاستمراٍر فعلينا أن    . وق:د تص:ير الطل:بة المس:تمرَّة ُام:تحان إخالص:نا وص:برنا           

ة أنانية أم َشِرهة؟ أو أنَّها لماذا نطلب هذا الشيء؟ هل هذا ُيناسبنا؟ أهذه رغب   «: نسأل أنفسنا آخر األمر   
 »متناغمة مع حبِّ اهللا وخدمته؟

 



وأوصينا عالوة على هذا أن نسأل الروح القدوس، ألنَّه روح اهللا الذي ُيعلِّمنا عن ذاته ويقودنا 
 .  وهذه أعظم هبة من اهللا لنا. إلى محضره تعالى

 
 ال حياد وال حّل وسط في اإليمان] 28 ـ 14  [

 المس:يح الش:ياطين ُمعِل:نًا ق:وَّة مملك:ة اهللا، وغايته من إطالق الناس أحرارًا         ط:رد س:يدنا عيس:ى     
ليس ثمَّة أرواح غير . الق:وَّات الروح:ية بعض:ها يعود إلى اهللا وبعضها إلى الشيطان   . م:ن قبض:ة إبل:يس     

 وحي:نما ُيطوِّق روح من األرواح حياة ُامرئ، فإن خطَّته األولى هي    . ص:الحة هدفه:ا مس:اعدة اإلنس:ان       
الُمهيم::ن إل::ى أن يغل::به س::يدنا عيس::ى المس::يح، ُمطلق::ًا » الق::وِّّي«إبل::يس ه::و . أن ُيس::يطر عل::يه وُيحطِّم::ه

ال ي:تحدَّث س:يدنا عيس:ى المس:يح ع:ن تغي:ير آن:ي، ب:ل يتحدَّث عن آخر         . س:راح أس:راه، ومحطِّم:ًا عمل:ه       
عليه إمَّا أن ُيسلِّم لسيدنا عيسى لمَّا يعي المرء ما تعنيه مملكة اهللا، ف   . ترس:يخ لسلطان اهللا في حياة الناس      

َم:ن يدخل معه في عالقة حميمة  : يق:ول س:يدنا عيس:ى المس:يح    . ل:يس ثمَّ:ة ح:ياد     . المس:يح، أو أن ُيقاوم:ه     
 .  ، هذا يعمل إرادة أبيه السماوي)أّم، أخ، أخت(

 
 أمثلُة إيماٍن من العالم العربي] 32 ـ 29  [

أن ُينادي بالتوبة في مدينة نينوى، فإن ُامتنع، ُيحكم  عليه السالم   ) يونان(أم:ر اهللا النب:ي يونس       
هؤالء األعداء «غ:ير أن النب:ي يون:س ك:ان م:تحامًال على      . عل:يها بالخ:راب والدَّم:ار بع:د أربعي:ن يوم:اً           

ودخل في مأزٍق حادٍّ، فُألقي به وسط أمواج      . ، فلم ُيِطع أمر اهللا، والذ بالفرار من أمام وجهه         »الوثنيي:ن 
فعاد إلى طاعة . أمضى ثالثة أيَّام في جوف الحوت قبَل أن ُتنَقذ حياته. بتلعه حوٌت ضخمبحٍر هائج، فاُ  

مقدار ) عليه السالم(اهللا عل:ى النب:ي يون:س     ويظه:ر ص:بر  . اهللا، ومض:ى للوق:ت ُيح:ذِّر المدي:نة لت:توب     
ى المدينة العظيمة   أفال أشفق أنا على نينو    «: حاجج اهللا النبيَّ قائالً   . عظم:ة رحمة اهللا تجاه بني اإلنسان      

الت:ي يوج:د ف:يها أك:ثر م:ن ُاثنت:ي عش:رة رب:وة م:ن ال:ناس الذي:ن ال يع:رفون يمي:نهم م:ن ش:مالهم وبهائم                   
وكم:ا ع:اد يون:ان فخ:رج من أعماق البحر، وكأنَّه قد     ). 4:11ك:تاب األنب:ياء، س:فر يون:س         (» كث:يرة؟ 

رض في اليوم الثالث بعد  ، هك:ذا يع:ود س:يدنا عيس:ى المس:يح للظه:ور مرَّة أخرى من بطن األ                 »م:ات «
وسيصير سيدنا عيسى المسيح نفسه، بقيامته من األموات، عالمة على . موت:ه، إذ أع:اده اهللا إلى الحياة       

 . كونه واسطة الرحمة الُمرَسَلة من اهللا الكريم لخالص الناس من الدينونة
  

من سكَّان مدينة ف:ي طلب حكمة سليمان، وآ   ) اليم:ن (ملك:ة س:بأ     » بلق:يس «وبي:نما ج:دَّت الملك:ة       
لقد ُعرف سليمان الملك   . ني:نوى برسالة النبي يونس، رفض ُمعاصرو سيدنا عيسى المسيح اإليمان به           

ك:أحكم إنس:ان ع:اش عل:ى وج:ه البس:يطة، وأنقذ وعظ يونس مدينة نينوى بكاملها؛ إالَّ أنَّ سيدنا عيسى                   
 .المسيح ادَّعى أنَّه أكثر أهميَّة من الرجلين كليهما

   
 ُاحتِفظ بعينك مفتوحة] 36 ـ 33  [

 س::مح س::يدنا عيس::ى المس::يح ل::نور ح::ياته وتعل::يمه ك::ي ُيض::يء ويكش::ف ع::ن 36 ـ 33: 11   
كان:ت أفعال:ه وتعال:يمه ظاه:رة ل:ُترى م:ن الجم:يع، وكش:ف الذي:ن ُاس:تمرُّوا            .ذات:ه؛ ل:م ي:تركها مخف:يَّة    

سالمه (ي سيدنا عيسى المسيح  لم تكن المعضلة ف   . يطل:بون م:نه ُاج:تراح آي:ة، كشفوا عن قساوة قلوبهم           
على رؤية َمْن كان سيدنا عيسى المسيح    » أعينهم«لم تقدر   . ، ب:ل كان:ت ف:ي تص:وُّرهم الروح:ي          )علي:نا 

لق:د ظ:نُّوا أنَّه:م مملوءون بالنور، بيد أنَّهم كانوا يعمهون في ظلمة            . ف:ي الحق:يقة، فتمتل:ئ ح:ياتهم ب:نوره         
 .   ولكنَّهم كانوا عميانًا ال ُيبصرون شيئًادامسة؛ تخيَّلوا أنَّهم قادرون على الرؤية،

 



 «محتالين«دعا قادة الدين ] 54 ـ 37 [ 
فقد . ش:دَّد س:يدنا عيس:ى المس:يح عل:ى أهم:يَّة الن:يَّة أك:ثر م:ن تشديده على التصرُّفات الخارجية                  

 أنواع  فإن غسلت خنزيرًا بكافة   . يحف:ظ الم:رء س:ائر األحك:ام الدين:ية، ويظ:لُّ م:ع ذلك مملوءًا بالشرور                
إنَّه يبقى نجسًا   ! الُمطهِّ:رات الُم:تاحة ل:ك، أفه:ل تق:وى على تنظيفه؟ كثرة الغسل ال ُتغيِّر طبيعته إطالقاً                 

 !  وليس الوضوء الخارجي هو الذي يجعل اإلنسان مقبوًال لدى اهللا، بل الفؤاد النظيف الطاهر. شرعيا
 

م شدَّدوا على حرفيَّة الشريعة وأهملوا      يش:جب س:يدنا عيس:ى المسيح الُمتدينين الُمتعصبين ألنَّه         
لق::د أح::بَّ المتدي::نون المتعص::بون أن ي::نهال عل::يهم المدي::ح م::ن ال::ناس ألج::ل   . ُل::بَّ االنص::اف وال::رحمة

إنَّهم في الحقيقة غير طاهرين     : غير أنَّ سيدنا عيسى المسيح يقول     . تقواه:م وحفظه:م مطال:ب ال:ناموس       
 أنَّه::م طاه::رون إل::ى ح::دٍّ بع::يد بس::بب حفظه::م الص::ارم       ظ::نُّوا. داخل::يًا، ومص::در نجاس::ة لم::ن حوله::م   

إنَّه::م مص::در تلوي::ث بس::بب حال::تهم الداخل::ية : للمتطل::بات الخارج::ية، ب::يد أنَّ س::يدنا عيس::ى المس::يح ق::ال
ك:ان الموت:ى ف:ي بع:ض األح:يان ُيدف:نون ف:ي ق:بوٍر غ:ير موس:ومة، وك:ان سهًال على الناس أن                        . الميِّ:تة 

إنَّ الذين سلكوا وفق تصرفات الفريسيين صاروا نظيرهم ملوَّثين         . نتمش:ي ف:وق قبور كهذه، فيتنجَّسو      
 .أدبيا، إذ حملوا أفكارًا خاطئة عن اهللا

   
أدان س:يدنا عيس:ى المس:يح المعلِّمين الدينيين ألنَّهم عقَّدوا فكرة اهللا، وجعلوا ُاتِّباعه حمًال ثقيًال                

تعالوا إليَّ يا «: وصرَّح قائًال.  وُيطلقهم أحرارًاج:اء سيدنا عيسى المسيح ليحمل أثقال الناس       . ال ُيط:اق  
ُاحملوا نيري وتعلَّموا منِّي ألنِّي وديع ومتواضع القلب     . جم:يع الُمتعبي:ن والثقيل:ي األحمال وأنا ُأريحكم        

 ـــ  11:28اإلنجيل الشريف، رواية متَّى     . (»ف:تجدوا راح:ة لنفوس:كم ألنَّ ن:يري هيِّ:ن وحمل:ي خفيف             
 فقه:اء الش:ريعة الكت:ب السماوية إلى سفٍر مليء باإلبهام والغموض، ال يفهمه غيرهم             لق:د ح:وَّل   ) . 29

وبدي:ل أن يف:تحوا مغال:يق معان:يه وُيس:اعدوا ال:ناس عل:ى مع:رفة اهللا وتق:واه، عقَّ:دوا هذه                . م:ن ع:باد اهللا    
 !  المعرفة تعقيدًا كبيرًا

 
وبلغ فعلهم القمَّة في . ألنبياءس:ار ق:ادة الدي:ن ف:ي ُخط:ى األجيال السابقة، التي رفضت رسالة ا      

وبرفضهم رحمة اهللا، وضعوا . ، واس:طة الرحمة الموعود بها لشعب اهللا       »مخ:تار اهللا  «رف:ض وص:لب     
، وكان موت زكريا موَت آخر    )قابيل(ك:ان هاب:يل أوَّل ش:هيد ُق:ِتل بيد أخيه قائين             . أنفس:هم تح:َت عقاب:ه     

 .  نبيٍّ
 
 
 
 

 
 
 
 

 اإلصحاح الثاني عشر
 

  خطاب مفتوح وجريء]11 ـ 1  [



ك:ان ك:لُّ ُام:رٍئ يع:رف الطريقة التي ُيحوِّل َقدر ضئيل من الخمير، ببطٍء، إلى كتلٍة كبيرة من                 
وقد تختفي حالة . وفي هذه الحال، فإنَّ الخمير هو الرياء الذي يلتهم الحياة األدبية ُالتهاَم اآلِكلة. العجين

 .  يومًا ما للجميعالرياء الحقيقية عن العيان، ولكنَّها ستنكِشف 
 

وم:ع أنَّ:ه يج:ب علي:نا أن نتَّق:ي اهللا ونح:ترم عظم:ته وجالله، فإنَّ سيدنا عيسى المسيح يؤكِّد لنا           
لكلِّ . بأنَّ:نا نس:تطيع أن ن:ثق ب:ه بح:ٍب، ألنَّ:ه إل:ٌه رح:يم، يعرف:نا ح:قَّ المعرفة، ويهتمُّ بكل تفاصيل حياتنا             

 .  ُامرئ قيمة عظيمة عند اهللا خالق الكلِّ
 
تعن:ي ه:ذه اآلي:ة ع:زو عجائ:ب س:يدنا عيسى المسيح، التي قام بها بواسطة اهللا،              ] 12:11  [
 .  إنَّ الذين ال يقبلون عمل اهللا، ليس لديهم الطاقة على التوبة واإليمان، لذا، ال ُيغَفر لهم. إلى إبليس
 

 إدِّخار مقَتنيات] 34 ـ 13  [
أنَّ ُاه:تمامات الح:ياة، وال س:يَّما السعي وراء    ُي:ري س:يدنا عيس:ى المس:يح ف:ي ه:ذه الفق:رة كلِّه:ا             

ويوص:ينا ب:أن ال نقلق كأنَّ   . الُمقتن:يات، ق:د تقض:ي عل:ى الش:عور بق:رب اهللا، وتمنع:نا م:ن دخ:ول الج:نة              
 .الحياة تعتمد علينا كلِّيًا، ألنَّ اهللا يعتني بشعبه وقتما يضعون أولوياتهم بصورة صحيحة

   
يح غير متحيٍِّز إزاء مطالب العدالة، غير أنَّه ُيِصرُّ على ليس سيدنا عيسى المس ] 15 ـ   13  [

وُيشير َمَثُله إلى أنَّ الرغبة    . أنَّ ثمَّ:ة ف:ائدة أك:بر م:ن الحصول على ميراٍث، وخسارة أفدح من خسارته               
ما تملك . ف:ي الُمقتن:يات الماديَّ:ة س:ُتبرهن عل:ى أنَّ الح:ياة الجش:عة ل:ن ُتَحقَّ:ق م:ن خ:الل تكديس األشياء                       

 . خل ذاتك هو كل ما تملكدا
  

ف:أطلق الع:نان لك:لِّ ش:هوٍة م::ن     . رف:ض ه:ذا ال:رجل رؤي:ة غ:ناه كق::رٍض م:ن اهللا      ] 21 ـ 16  [
وألنَّه لم . فخِسر نتيجة ذلك حياته ونفسه على السواء      . شهواته، ولم ُيِعر ُاهتمامًا لمن كان أقلَّ منه حّظاً        
ألنَّه أتلف حياته بالرغبة » غبي«ويقول اهللا إنَّه . الرحمةيرأف باآلخرين، عامله اهللا بالمثل، ولم ُيبِد له 

 . الجشعة باألشياء، ألنَّ الفائض من البركات الماديَّة يجب أن ُيسَتخَدم لمساعدة اآلخرين
  

إن تعل:يم سيدنا عيسى المسيح ليس ضد البركات المادية إذا استخدمت من أجل       ] 33 ـ   12  [
لك::نه يوص::ي أت::باعه ب::أن ال ي::تحكَّم به::م م::ا تم::تلكه أيم::انهم م::ن أم::واٍل   ب::ناء العائل::ة وف::ائدة المج::تمع، و

فه::ل نعت::بر األش::ياء أس::مى  . ف::إنَّ االم::تحان الحقيق::ي إليم::ان اإلنس::ان ه::و م::ا زرع آلخ::رته  . وُمقتن::يات
 !  وأفضل من اهللا والناس؟

 
 االستعداد لمجيء السيِّد] 48 ـ 35  [
ج::اء ع::ودة س::يدنا عيس::ى المس::يح ف::ي نهاي::ة    ينبغ::ي علي::نا أن نح::يا ف::ي ر ] 40 ـ 35: 12  [

 .  الزمان، ُمتذكِّرين أنَّ األشياء األرضيَّة ما هي إالَّ أمور وقتية
فحرَّر . ك:ان الوك:يل ع:بدًا للسيِّد الذي أسند إليه مسؤولية تدبير ملكيَّته كلِّها      ] 48 ـ   12:41 [  

األخرى، أنَّ الوكيل تمتَّع بحريَّة العمل هذا العمل الماِلَك من روتين اإلدارة من جهة، وعنى من الجهة 
وعل::ى ه::ذا . وس::ُيجازى الع::بد األمي::ن الحك::يم م::ن ِق::َبل س::يِّده، وُيعاَق::ب الع::بد غ::ير األمي::ن  . إل::ى ح::دٍّ م::ا

هم وكالؤه، ُأسند إليهم تنفيذ شؤون مملكة اهللا على     ) سالمه علينا (الغ:رار، فأتباع سيدنا عيسى المسيح       
ل:ذا، ينبغ:ي أن يك:ون ُاه:تمام تالميذه األسمى معرفة مشيئته             . اي:ة ال:زمان   األرض، إل:ى أن يع:ود ف:ي نه        



. م::ع المع::رفة تأت::ي المس::ؤولية   . وتنف::يذها، وبه::ذه الط::ريقة يكون::ون عل::ى ُاس::تعداٍد دائ::م ل::يوم مجي::ئه      
 .  ويتصرَّف كلُّ ُامرئ مسؤوٍل ِوفَق ما كشف له اهللا، وُيدان حسب ذلك المقياس

 
 لمسيح، سالمه علينا، أساس االنقسامسيدنا عيسى ا] 59 ـ 49 [ 

 
الروح القدس نار، أو قوَّة اهللا التي ستتوهَّج . »روح اهللا«ُتم:ثِّل ال:روح الق:دس،       » ال:نَّار «] 50 ـ   49  [

ولك:ن ق:بَل أن يح:دث ُانسكاُب قوَّة اهللا الُمغيِّرة هذه، ينبغي على سيدنا     . عل:ى األرض جاِذب:ًة ال:ناس إل:يه        
الت::ي ُيش::ير إل::يها، ه::ي عذابات::ه وآالم::ه وموت::ه عل::ى  » المعمودي::ة«و. م ويم::وتعيس::ى المس::يح أن ي::تألَّ

 . الصليب، قمَّة عمله على األرض، والغاية التي جاء من أجِل إتمامها
  

» الذبح البديل«أت:ى س:يدنا عيس:ى المس:يح لَيمَنح:نا س:المًا م:ع اهللا م:ن خ:الل صيرورته             ] 53 ـ   51  [
يدعو سيدنا عيسى المسيح . الته ُتسبِّب، بمعنًى آخر، الخالف والشقاق   إالَّ أن رس  . للتكف:ير ع:ن خطايان:ا     

والذي:ن ل:م يقبلوا   . ال:ناس ل:تقديم ح:ياتهم كامل:ة التِّ:باعه وُيطال:بهم ب:والٍء يف:وق س:ائر العالق:ات األخ:رى               
إن ك::انوا ق::د  . ل::يس ع::بد أعظ::م م::ن س::يده   «: رس::الته علَّق::وه ف::وق ع::ود الص::ليب كم::ا ق::ال لحواري::يه     

 ). 15:20اإلنجيل الشريف، رواية يوحنا . (»سيضطهدونكمُاضطهدوني ف
  

يدي:ن س:يدنا عيس:ى المس:يح ال:ناس بس:بب ب:الدة إيمانهم ألنَّهم ال يرون في مجيئه تكميًال                   ] 56: 12  [
ويق:ول إنَّه:م س:يأتون جم:يعًا وبسرعٍة للمثول أمام اهللا الدَّيَّان، لذلك هم بحاجٍة ماسَّة لبذل كّل            . لوع:د اهللا  

 . لوضع األمور في ِنصابها الصحيح مع اهللاجهٍد 
 
 
 
 
 
  
   

 اإلصحاح الثالث عشر
 
 

 فكرة عن اهللا والخطيئة واأللم] 9 ـ 1  [
ج:اء مق:َتل الجليليي::ن نت:يجَة ظل::م سياس:ّي، أمَّ::ا َمق:َتل الف::ئة الثان:ية، فق::د حدث:ت بس::بب        ] 5 ـ 1 [  

وَف::دون م::ن س::يدنا عيس::ى المس::يح، أن يش::جب   لق::د توقَّ::ع الم. كارث::ة، أو ُاف::ُتِرض كفع::ٍل م::ن أفع::ال اهللا 
الت:ي أن:زلوها بالجماع:ة، غ:ير أنَّه يرفض ُمقابلة شكٍل من أشكال      ال:رومان الظالمي:ن، م:ن أج:ل اآلالم    

ظنَّ الناس أنَّ كلَّ ألم جاء نتيجة حكم    . ويف:تح ذلك الموضوع العميق بين األلم والخطية       . الُمعان:اة بآخ:ر   
المس:يح ُي:بعد ه:ذه الفكرة الخاطئة، ويرى أنَّ مقتل الناس، في كال الحالين، ال           إالَّ أنَّ س:يدنا عيس:ى       . اهللا

ويذه::ب إل::ى أنَّ ال::ناس جم::يعًا مك::بَّلون بخطاي::اهم ون::تائجها، وعل::يهم أالَّ     . يم::تُّ بص::لة إل::ى خطاي::اهم  
 .  يؤخِّروا توبتهم، بل يرجعوا عن خطاياهم حالما ُيدركون دعوة اهللا لهم



 
. س::يدنا عيس::ى المس::يح ع::ن المعان::اة الناش::ئة ع::ن فش::ل الق::ادة الوطنيي::ن     وي::تحدَّث ] 9 ـ 6  [

ويتناول . ترم:ز ش:جرة التي:ن والكرمة إلى بني إسرائيل      . وُاس:تعمل رم:زًا مع:روفًا ج:يِّدًا ف:ي ه:ذا الم:ثل             
ق:ادة الش:عب الروحيي:ن، وي:رى أنَّه:م ب:ال ثم:ر، وس:ُيدانون إن هم لم                   : الم:ثل ه:نا أص:حاب الش:جرة، أي        

ولك::نَّ اهللا ال::رؤوف ُيق::دِّم، م::رَّة أخ::رى، وس::يلة رحم::ته، وس::تكون ه::ذه آخ::ر    . حذيرات اهللايس::تجيبوا ل::ت
ويكم:ن ع:الج ك:لِّ وض:ٍع، ف:ي ع:ودة ال:ناس إل:ى اهللا وتوب:تهم ع:ن إثمهم وإثم شعوبهم،                    . فرص:ٍة لل:توبة   

 . وطلبهم رحمته التي يريد أن تصل إليهم
  

شجرة كبيرة وارفة « العظمى في الشرق ك:ان الرم:ز الدَّائم لألمبراطورية    ] 19ـ  18: 13  [
التي » بطيور السماء«؛ وك:ان ُيرَم:ز إل:ى رعاياه:ا الذين وجدوا األمن والحماية والملجأ فيها             »الظ:الل 

وُيش:ير س:يدنا عيس:ى المس:يح هنا إلى أنَّ مملكة اهللا ستكبر وتنمو في قلوب الناس                . أوت إل:ى أغص:انها    
 .  من جميع األمم والشعوب

 
الفك:رة ه:نا، ه:ي أنَّ خم:يرًا قل:يًال ُيش:ِعر اآلخري:ن بوج:وده م:ن خ:الل ك:تلة عجيٍن               ] 21ـ   20: 13  [

تتجذَّر : ه:ذه ه:ي مملكة اهللا  . كب:يرة، يعم:ل ف:يها به:دوٍء غ:ير مرئ:يٍّ، م:ن الداخ:ل، فيخ:تِمر العجي:ن كلُّ:ه                   
م قوًَّة ُمحوِّلة في وُيصبح أولئك الناس أنفسه. بص:ورٍة غير مرئية في حياة األفراد، فُتغّيرهم من الداخل      

 .مجتمعاتهم، وفي العالم أيضًا
 
 رفض اليهود غير األمناء ودعوة األمم] 30 ـ 22 [  

ُاف:ترض اليهود أنَّ ُأمَّتهم كلَّها ستخلص عدا فئة قليلة من الخطاة السمجين الذين أقصوا أنفسهم     
بيد أنَّ سيدنا عيسى . ختارول:ن يخل:ص أح:د م:ن غ:ير ال:يهود ألنَّ:ه ل:يس ج:زًءا م:ن الشعب الم               . ع:ن اهللا  

وعلَّم بُاستمرار . المس:يح ُيح:ذِّر م:ن هذا الضمان الزائف، ويحثُّ كلَّ ُامرٍئ ليأخذ خطوة اإليمان بنفسه              
فل:يس كلُّ  . أنَّ الط:ريق إل:ى رض:وان اهللا ل:يس بال:رابطة الدموي:ة م:ع إبراه:يم، ب:ل باتِّ:باع ُخَط:ى إيمان:ه               

تضمن رابطة الدَّم  فال. ي ُأسرة مسيحية تابعًا للمسيح بطريقة آليَّةُامرٍئ ـ على سبيل المثال ـ مولوٍد ف
ال ُنساق إلى مملكة اهللا . على اإلنسان أن ُيؤمن ويختار االتِّباع. بأبوين مسيحيين الدخول إلى مملكة اهللا

 . ينبغي لنا أن ُنقرِّر الولوج من الباب. َسوقًا، كما ولسنا مولودين فيه
  

. أنا هو الباب«: ويقول» كالباب«س:ى المس:يح في موضوٍع آخر عن نفسه        وي:تحدَّث س:يدنا عي    
لهذا، فالطريق ضيِّق وعسير ). 10:9اإلنج:يل الش:ريف، رواي:ة يوحنا    (» إن دخ:ل ب:ي أح:د ف:يخلص        

، ول::ن يق::بل أيَّ::ة أعم::اٍل أو أيَّ »الذب::ح ال::بديل«اهللا ذات::ه أع::دَّ . ألنَّ ال::ناس ُي::ريدون ُاخت::يار ط::رٍق ُأخ::رى
ويؤكِّ:د س:يدنا عيس:ى المس:يح أنَّ اهللا يس:رُّ ب:نا ع:ندما نصبح من           . ديل آخ:ر لطريق:ته الُمخ:تارة      إنس:ان ك:ب   
 . أتباعه

  
لق:د أجف:ل ال:يهود م:ن تحذي:ر س:يدنا عيس:ى المس:يح أنَّ وفرة منهم لن يدخلوا مملكة          ] 29ـ  28: 13  [

مًا، وستشمل بركة اهللا جميع أجل، سيبقى الوعد إلبراهيم قائ . اهللا، ف:ي حي:ن سيضمُّ الكثير من األمميين        
 .  األمم
 
 !  القدس القاتلة] 35 ـ 31  [



حقَّ المعرفة أنَّ حياته ليست بيد هيرودس الملك، ) سالمه علينا(يع:رف س:يدنا عيس:ى المسيح        
نحن نسمع في صدى معاناته من أجل المدينة . »القدس«ب:ل ب:يد اهللا، وأنَّ:ه يتبع قضاء اهللا في موته في         

. ي:ب مح:بَّة اهللا العظم:ى م:ن أج:ل جم:يع ال:ناس، وش:وقه لعودته:م إليه قبل حلول يوم الدين                 المقدَّس:ة وج  
عن خراب القدس تقليد األنبياء السابقين الذين رَفَضهم ) سالمه علينا (تت:بع ن:بوَّة س:يدنا عيس:ى المس:يح           

ن هذا الخراب، ف:ي أواس:ط الق:رن السابع قبل الميالد ع   ) عل:يه الس:الم   (فتن:بأ م:يخا النب:ي       . ال:يهود أيض:اً   
 . ظلم، ُاغتصاب، ُاضطهاد، وغطرسة دينية: ولخَّص أسبابه كما يلي

  
ف::إنَّهم ... وي::ٌل للمفتكري::ن بال::بطل «: وف::ي ن::بوَّته ع::ن محاكم::ة إس::رائيل ُيق::دِّم رس::الة اهللا بقو::له  

يش:تهون الحق:ول ويغتص:بونها، والبيوت ويأخذونها، ويظلمون الرجل وبيته، واإلنسان وميراثه، لذلك        
تنزعون الرداء عن الثوب من المجتازين   . باألمس قام شعبي كعدوٍّ   . إنَّك:م ل:ن تفلتوا    : هك:ذا يق:ول ال:رب     

قوموا وُاذهبوا : تطردون نساء شعبي من بيِت تنعُّمهنَّ وتقولون. بالطمأني:نة وم:ن الراجعي:ن م:ن القتال      
أج:ل نجاسٍة ُتهلك والهالك  م:ن  . ت:أخذون ع:ن أطفاله:نَّ زينت:ي إل:ى األب:د      . ألنَّ:ه ليس:ت ه:ذه ه:ي ال:راحة       

ُاسمعوا . يأكلون لحم شعبي، ويكشطون جلدهم عنهم، وُيهشِّمون عظامهم       «: ويقول عن الحكَّام  . »شديد
. ه:ذا ي:ا رؤس:اء بي:ت يعق:وب الذي:ن يك:رهون الح:قَّ وُيعوِّج:ون ك:لَّ مس:تقيم، الذين يبنون القدس بالظلم                        

كتب األنبياء، سفر النبي ميخا،     (» ر القدس ِخرباً  أ ليس الربُّ في وسطنا؟ لذلك بسببكم تصي       : ويقول:ون 
 ).  3 و2آيات مختارة من ص

 
وعلى أنظمٍة (ُيعاي:ن س:يدنا عيسى المسيح مع رؤيا النبي، العقاب اآلتي على الشعب اليهودي              

وك::انوا إض::افة إل::ى ج::رائم الماض::ي، عل::ى وش::ك أن يفق::دوا فرص::تهم  ). أخ::رى ترتك::ب ج::رائم مماثل::ة
وبع::د س::نواٍت قل::يلة تحقَّق::ت ه::ذه الن::بوءات ع::ندما دمَّ::ر  . يحهم، محتملي::ن الن::تائجاآلخ::يرة برفض::هم مس::

م، ث:مَّ قض:ى األم:براطور هدري:انس عل:ى الدَّولة            70مدي:نة الق:دس ع:ام       ) الض:ابط الرومان:ي   (ت:يطوس   
 .  م135اليهودية سنة 
 

 نفسه كالرجاء يرى سيدنا عيسى المسيح. نبوَّة عن المسيح» مبارك اآلتي بُاسم الربِّ«العبارة 
. وحي:نما يدخ:ل الق:دس ف:يما بع:د، ي:نخرط بال:بكاء على رفضها التوبة وإصالح طرقها       . الوح:يد للش:عب   

 .  يبكي المسيح، ِمرآة اهللا، على الناس الذين يختارون الدينونة بأنفسهم، ويرفضون الرَّحمة والغفران
 
 
 
 

   
 اإلصحاح الرابع عشر

 
 

لمس::يح ُيراق::بونه رج::اء أن يج::دوه يفع::ل ش::يئًا فيش::تكوا ك::ان أع::داء س::يدنا عيس::ى ا] 14:1  [
لقد كان . إن ك:ان س:يدنا عيس:ى المس:يح ُيش:ير إل:ى ت:وراة موسى، فال أحَد يحظر شفاًء نظير هذا          . عل:يه 

وكان الشفاء يوم السبت بالقياس إليهم أمرًا محظورًا    . تفس:ير الربَّانيي:ن للكت:ب المقدَّس:ة أساس:ًا للشريعة          



واالص:رار العلن:ي عل:ى هذا التفسير قد يقود إلى ُاتِّهاٍم متحيٍِّز ضد    . ة خط:ر عل:ى الح:ياة     إالَّ إذا ك:ان ثمَّ:     
 .  »الذوا بصمٍت مطَبق«المعاناة اإلنسانية، لذلك 

 
 الضيافة] 17 ـ 15: 14  [

وُيش:بِّه فرح  . ع:ن ُأن:اٍس دع:اهم اهللا إل:ى مملك:ته        ) س:المه علي:نا   (ي:تحدَّث س:يدنا عيس:ى المس:يح         
لقد جاء سيدنا ! حضره بأهنأ وقِت ُاحتفال يقدر أن يفكِّر به الناس؛ يا لها من وليمٍة رائعة          الوج:ود ف:ي م    

عيس:ى المس:يح ليخ:برنا ع:ن مملك:ة اهللا الت:ي نستطيع أن نختبرها في دنيانا، وستولد فينا فرحًا عارمًا،                    
 .  وسيأتي بفرٍح أعظم حيث يأتي ثانية عند قيامة الساعة

 
ُتقدَّم . تمرَّة في مناطق تقليدية من العالم العربي، وبين ُأناٍس لهم أهميَّتهمما تزال هذه العادة مس

ف::ُيعدُّ المض::يف الطع::ام ال::الزم، ويبع::ث ِمرس::اًال للمدعوي::ن ل::يأتوا، ألنَّ الطع::ام جاه::ٌز    . الدع::وة وُتق::بل
ل رجٌل عظيٌم بمثل وُتعَتبر اإلهانة أكبر حينما ُيقاَب. ويا لها من إهانة إذا رفض المدعوُّ المجيء       . لألك:ل 

لقد دعا اهللا سبحانه الناس بادئ ذي بدٍء بواسطة . وكان هذا ما فعله اليهود مع اهللا سبحانه! هذا الرفض
ولم:ا ُأِع:دَّت المأدبة، بعث اهللا عيسى المسيح المختار ليقول للمدعوين إنَّ كلَّ   ). عل:يهم الس:الم  (األنب:ياء   

ذل::ك أرس::ل اهللا بعدئ::ذ دع::وًة أخ::رى عامَّ::ة لجم::يع ال::ناس    ف::رفض المدع::وون دعوت::ه، ل . ش::يٍء ق::د ُأِع::دَّ 
 .  ليحضروا مأدبته

 
فم:ا ه:و غرض الشاري من الذهاب        . ك:لُّ ه:ذه ُاألع:ذار الُمقدَّم:ة م:ن ق:بِل المدعوي:ن مص:طنعة               

إنَّ فحص البقر . وكذلك فيما يتعلَّق بالبقر. ل:رؤية الحق:ل بعدم:ا أنه:ى عمل:ية الشراء؟ هذا أمٌر ال يحدث              
، فإذا كانت مراسيم العرس    »تزوَّج ُامرأة «وفيما يخصُّ الرجل فقد     . دة قبل شرائها، ال بعد البيع     ي:تمُّ عا  

قائمًة، فستكون بقية أبناء القرية منهمكة بالعرس أيضًا، وما عليه إالَّ أن يعتذر لكنه قال بكل بساطة إن 
 .  وُأهين جهارًالقد ُرِفضت دعوة هذا الُمضيف، . لديه عروسًا وإنه يفضل أن يكون معها

 
إنَّ دعوت:ه م:ا ت:زال قائم:ة، وه:و يعم:ل ك:ل م:ا ف:ي اإلمك:ان لُيق:نع ال:ناس بقبول              ] 24 ـ   18  [
والذي::ن ُدع::وا، ف::ي نهاي::ة المط::اف م::ن المدي::نة، ليس::وا مواطني::ن ُمعَتَبري::ن، ولك::نَّهم جماع::ة       . الدَّع::وة

ستطيع هؤالء الفقراء العاجزون ال ي. متواضعة كُأولئك الذين عاش سيدنا عيسى المسيح بين ظهرانيهم
ُنالحظ هنا صورة ُغفران اهللا ورحمته السخية الُمغدقة على    . أن ي:ردُّوا للُمضيف حسن ضيافته وكرمه      

نحن، والحق ُيقال، ال نستحق هذه النعمة، وال نقوى على شرائها، ولسنا أهًال لها، وإنَّما       . جم:يع ال:ناس   
دع:وة الُمرَس:لة إل:ى ال:ناس خ:ارج المدي:نة، ب:أنَّ جميع شعوب         وُتذكِّ:رنا ال  . نق:بلها ببس:اطة وف:رح وش:كر       

 .األرض مدعّوون لالشتراك في بركات نعمة اهللا
   

 !  إحسب النفقة] 33 ـ 25[  
لق:د قل:ب س:يدنا عيسى المسيح توقُّعات الناس رأسًا على عقب من ناحية من سيرث نصيبًا في                  

. ي:نه، أو ديانٍة، بل الذين يتجاوبون مع دعوة اهللا       النع:يم ــ:ـ ل:يس أول:ئك الذي:ن ه:م أعض:اء ف:ي ش:عٍب بع                  
وال يق::ول له::م أن يك::رهوا ُأس::رهم بص::ورة . يدع::و س::يدنا عيس::ى المس::يح ال::ناس إل::ى تعهُّ::ِد ت::ام التِّ::باعه

ُيحبُّ أقّل، وإنَّ : »ُيبِغض«ولكن قد تعني لفظة   . حرف:ية، ألنَّه أمر أتباعه سابقًا أْن ُيحبُّوا حتى أعداءهم         
ه:و أن:ه يج:ب أن تكون محبَّة أتباعه له كبيرة إلى حدٍّ     ) س:المه علي:نا  (دنا عيس:ى المس:يح   م:ا يقص:ده س:ي   

يف:وق المح:بَّة األرضية، سواًء كانت محبَّة الناس أو المقتنيات، وتبدو هذه جميعها بالقياس إليها، كأنَّها               
 !  »بغض«

 



 
 

   
 اإلصحاح الخامس عشر

 ثالث قصص عن رحمة اهللا الُعظمى �
أنَّ الذي::ن تج::اوبوا م::ع دع::وة اهللا، وأب::دوا ُاس::تعدادًا لس::ماع أق::وال س::يدنا عيس::ى     م::ن الواض::ح 

. وزعم بعض المتدينين أنَّ اهللا يبتهج بإبادة الخطاة وإتالفهم. المسيح، كانوا ُأناسًا عاديين، ال قادة الدين      
إنَّه غفور  ! متهف:اهللا س:بحانه يبحث عن األثمة، وينعم عليهم برح         . غ:ير أنَّ األم:ر عك:س م:ا ذه:بوا إل:يه            

 . رحيم
  

 الخروف الضال] 7 ـ 4  [
إن ُفِقدت نعجة، كان على الراعي أن    . ك:ان الراع:ي ف:ي فلس:طين مس:ؤوًال شخص:يا ع:ن الغ:نم               

وكان هؤالء الرُّعاة خبراء في ُاقتفاء األثر، وفي تعقُّب   . يأت:َي، عل:ى األق:ل، بج:زَّتها ل:ُيري ك:يف ماتت            
وك:ان الراع:ي يع:رف غنمه بأسمائها،    . س:افة أم:ياٍل، ع:بر ال:تالل واآلك:ام      آث:ار أق:دام ال:نعجة الضَّ:الة لم        

وكان:ت أك:ثر القطع:ان مش:تركة، تع:ود إلى قرًى متعدِّدة، يتعهَّدها اثنان أو      . وُيخاط:ر بح:ياته م:ن أجله:ا     
 ويعود الذين لم تصب قطعانهم بأذًى، في الوقت الُمحدَّد وهم يحملون نبأ راٍع ما زال. ثالثة من الرعاة

فتبقى القرية كلها تراقب الحدث بُاهتماٍم، ولمَّا . يبحث عن خروف من خرافه تاه في ِشعٍب من الشعاب     
يع:ود الراع:ي إل:ى البي:ت والخ:روف الض:ائع محم:ول عل:ى منكب:يه، ي:رتفع م:ن الجمهور هتاف الفرح                       

 .  والشكر
 

خروٍف من ِخرافه، ولن يرتاح ُيم:ثِّل الراع:ي ف:ي ه:ذه الحكاي:ة س:يِّدنا المس:يح ـــ إنَّه ُيحبُّ كلَّ             
فيبقون في  » أبرارًا«وهناك َمْن يحسبون أنفسهم     . ح:تى يوجد الضائع، وُيحَمل بمحبٍَّة وُيضمَّ إلى البقية        

ُبع:ٍد ع:ن اهللا، ويرفض:ون ال:توبة، وثمَّ:ة آخرون يعون أنَّهم ضالُّون ويسمحون بحملهم والعودة بهم إلى          
إنَّ اهللا أرسله ليكون راعيًا يحمل      : ف:ي الكت:ب المقدَّسة    )  علي:نا  س:المه (يق:ول س:يدنا عيس:ى المس:يح         . اهللا

كما أنَّ اآلب  . أن:ا الراع:ي الص:الح وأع:رف خاصَّتي وخاصَّتي تعرفني          «الخ:راف ع:ائدًا به:م إل:ى اهللا،          
لهذا ُيحبُّني اآلب ألنِّي أضع نفسي آلخذها    .. أن:ا أض:ع نفس:ي ع:ن الخ:راف         . يعرفن:ي وأن:ا أع:رف اآلب      

لي سلطان أن أضعها، ولي سلطان أن آخذها . ح:ٌد يأخذه:ا منِّ:ي ب:ل أض:عها أن:ا م:ن ذات:ي              ل:يس أ  . أيض:اً 
وقد ورد  ). 17،  15،  10:14اإلنجيل الشريف، رواية يوحنا     . (»هذه الوصية قبلتها من أبي    . أيضًا

 ضللُت كشاٍة«: تش:بيه اإلنس:ان بخ:روف اهللا الضال مرارًا في الكتب المقدَّسة، كما في الزبور الشريف            
 ). 119:176مزمور . (»ُاطلب عبدك. ضالَّة

  
 االبن الضاّل] 32 ـ 11  [

ك::ان االب::ن . وُيم::ثِّل االب::ن األص::غر عالق::ة اإلنس::ان ب::اهللا  . الوال::د ُيم::ثِّل اهللا] 13ـ 11: 15  [
فقطع في ُمتابعة ُاستقالله، عالقته مع أبيه، وسلك طريقًا . مه:تما بذات:ه، وأراد أن ي:تحكَّم بش:ؤون حياته         

. يقول اهللا في كتاب التوراة إنَّنا نظير هذا الفتى، ونذهب في طريقنا الخاص كالخروف الضال         . خاص:ا 
وكنت:يجة له:ذا يقول   )... 53:6س:فر إش:عياء النب:ي    (» كلُّ:نا كغ:نم ض:للنا، مل:نا ك:لُّ واح:د إل:ى ط:ريقه            «

 ).59:2نبوَّة إشعياء (» آثامكم صارت فاصلة بينكم وبين إلهكم«: الرب
   



لق:د جعل:ت الظ:روف الس:يئة االب:ن ي:تذكَّر أب:اه المح:بَّ ال:ذي تركه ورحل                    ] 19 ـ   17: 15  [
ل:م يطل:ب القبول كخادم األسرة، فيحيا تحت نفس          . فع:اد إل:يه تائ:بًا نادم:ًا طال:بًا ال:رحمة والغف:ران             . ع:نه 

كن أن يدفع ألبيه  الس:قف، وُيشارك العائلة خيراتها، بل طلب أن ُيقَبل كأجيٍر فقط؛ لقد ظنَّ أنه بعمله يم               
فشمَّر عن أردانه،   . غير أنَّ األب كان يراقب طريق عودة ولده المحبوب الشارد         . المال الذي أخذه منه   

 .  إنها عطيَّة اهللا. لقد كانت الرحمة هي أساس العالقة. وركض لُيالقيه في الطريق ويأتي به إلى بيته
 

يعة، وُي::ريده ال::ناقمون أن ُي::رَجم ِط::بقًا  لق::د جل::ب الع::ار عل::ى الجماع::ة كلِّه::ا، وكس::ر ح::دَّ الش::ر  
إذا كان لرجٍل ُابٌن ُمعاند ومارد ال يسمع لقول أبيه وال لقول أمِّه ويؤدِّبانه فال «ألوام:ر الش:ريعة القائلة      

ف:يرجمه جم:يع رج:ال مدينته بحجارٍة حتَّى    ... ُيمس:كه أب:وه وُأمُّ:ه ويأت:يان ب:ه إل:ى ش:يوخ مدين:ته         . يس:مع 
بيد أنَّ األب ال ينتظر ُاعتراف ُابنه، ولكنَّه ). 21 ـ  21:18ش:ريفة، س:فر التثنية      ال:توراة ال  . (»يم:وت 

ومهما شعرنا بخطايانا وعدم ُاستحقاقنا     . اهللا يح:بُّ أوالده ويرغب بعودتهم     . يق:بله بف:رٍح وب:تقديٍر ك:املٍ       
 يشاء أن يهلك أناس، بل اهللا ال«. لغفرانه، فإنَّه يقبلنا بغبطٍة وفرٍح عارم لمَّا نجيء إليه بتوبة متواضعة

 ).3:9اإلنجيل الشريف، رسالة بطرس الثانية (» أن ُيقِبل الجميع إلى التوبة
   

وم:ن خ:الل التوبة واإليمان، يحيا      . غ:ير التائبي:ن ف:ي نظ:ر اهللا ك:األموات          ] 32 ـ   15:24  [
 .  اإلنسان وُيعاد إلى اهللا

كان متكبِّرًا جدا ويعتقد أنَّه أقوَم أخالقًا من   . لدينوُيم:ثِّل األخ األك:بر ف:ي ه:ذه القص:ة الفريسيين وقادة ا             
. وُاعتقد أنَّ أباه َمدين له بالمعاملة الحسنة من أجل خدمته له  . لقد عاش وفقًا ألحكام الشريعة. اآلخري:ن 

لم  .كان يخدمه كواجب، ال كحّب. ولم ُيدرك معنى صيرورته ُابنًا، ولم يكن له عالقة قريبة مع األب
عة أبيه، لذلك نسب إليه ضيق الفكر وقلَّة ُاحترام اآلخرين، فغضب وتعجَّب عندما تصرَّف              يع:رف طبي  

لقد ألبس أباه صورته، تمامًا كما نريد نحن أن يتقمَّص اهللا صورتنا، بديل أن نسمح              . أب:وه ب:رأفٍة ورقَّ:ة     
اء الت:ي نظ::ر االب::ن  الُس::خرية، واالزدراء، والك::بري: وُنالح:ظ ف::ي القصَّ:ة  . ل:ه ك::ي ُيحوِّل:نا إل::ى ص::ورته  

كان االبن األكبر   . »ُابنك هذا «: لقد فصم ِصالت القربى بقوله    . األك:بر م:ن خالله:ا إل:ى أخ:يه األص:غر           
نظير تلك التي أتاها أخوه    (شنيعة  » خطيئة«ه:ذا ق:د فص:ل ذات:ه ع:ن أب:يه وع:ن اآلخري:ن، ليس بسبب                   

يستطيع الناس أن   : ا عيس:ى المسيح   ، ولك:ن بس:بب خطي:ئة ال:برِّ الذَّات:ي والك:برياء، ق:ال س:يدن                )األص:غر 
يص:يروا أتق:ياء متديني:ن، َيمدحه:م ال:ناس، فخوري:ن بتع:بُّدهم، ويظلُّ:ون م:ع ذل:ك، بعيدي:ن عن اهللا اآلب                     

 ). 14 ـ 18:9أنظر (السماوي، وعن الناس 
  

، ويحدث فرٌح عظيم »صاحبه«ُيعَت:َبر الش:يء الض:ائع ف:ي ك:لِّ قصَّ:ة م:ن ه:ذه القص:ص، عزي:زًا على            
 !.  وتفرح السماء مع اهللا حينما يبحث عن الضَّالين وُيعيدهم إليه. سترداده في نهاية المطافوقت ُا

 
اإلنجيل الشريف، سفر (» ف:توبوا وارجع:وا ل:ُتمحى خطاي:اكم لك:ي تأت:ي أوقات الفرج من وجه الرب       »

 ).  3:19أعمال الرسل 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
   

 اإلصحاح السادس عشر
 الوكيل الماكر] 7 ـ 1: 16  [

ان:ت الط:ريقة العادي:ة لالحت:يال على القانون الذي ُيحرِّم تقاضي الربا من زميل يهودّي، هي      ك
مبلغًا ُيَتقاضى  ) دون إش:ارة إل:ى ذلك     (أْن ُيحمَّ:ل المدي:ن أك:ثر ممَّ:ا ينبغ:ي، وُيكَت:ب الص:كُّ بحي:ث يض:ّم                    

قد أوحى للناس بأنه فرض     ل. ولك:ي ُتخفض القروض، قد يعيد الوكيل األرقام إلى قيمها األوَّلية          . كف:ائدةٍ 
الدائ:ن تخف:يض الدي:ون، وق:د واف:ق عل:ى ذلك لُيشكر الدائن لدى الناس، ويضع الدائن في موقف حرج                  

وليس:ت الفك:رة ه:نا أنَّ م:ا فعل:ه الوكيل كان صحيحًا، ولكن ُيشار إلى دهائه      . إن أراد أن يط:رد الوك:يل     
وبيت القصيد في  . ئل الموجودة تحت تصرُّفه   ف:ي إع:داد م:ا يح:تاج إل:يه ف:ي المس:تقبل، بُاستعماله الوسا               

 . هذا المثل هو أْن ُنِعدَّ ذواتنا للحياة األبدية طالما أنَّ هناك ُمتَّسعًا من الوقت
  

 الطريقة الصحيحة الستعمال المال] 15 ـ 9  [
 كع:بارة مدروس:ة ُمنافية للطبيعة ُاسُتعِملت بقصد         9م:ن الممك:ن ال:نظر إل:ى اآلي:ة           ] 9: 16  [

ة ُاس:تجابة ُمض:ادَّة ل:دى ال:ناس، كم:ا َتُق:صُّ حكاي:ة عل:ى أب:ناء الق:رى الفلس:طينية ال:يوم، فتولِّد فيهم                   إث:ار 
ثمَّ » !ما هذا«وك:أنَّ وق:ع ص:ورتك، وأن:ت ت:تحدَّث، ي:نطوي بداه:ة عل:ى ع:بارة              . ُاس:تجابة م:رح ع:ارم     

يأتمنكم على شيء؟ ثمَّ ما هو ليس لكم، فمن  إن ل:م تكون:وا ُأم:ناء عل:ى    : تس:تمرُّ ف:ي التعل:يم ك:أن تق:ول     
 .  ُيعلِّم أنَّ الطريقة الصحيحة الستعمال المال هي األمانة الحقيقية الجديرة بالثقة

 
 الشهوة والشريعة] 18 ـ 14: 16  [

ُمصّرحين أنَّهم يستطيعون أن ُيحبُّوا اهللا : »السيد المسيح«أَح:بَّ قادة الدين المال وسخروا منه      
وظ::نُّوا أنَّه::م إن ل::م يس::رقوا ف::إنَّهم يحفظ::ون  . هم::ال أوام::ر الش::ريعة وتعال::يمهاوُاتَّهم::وه بإ. والم::ال مع::ًا

ولك:نَّ س:يدنا عيس:ى المسيح يقول لهم إنَّ األمر أكبر بكثير من الحفظ    . الش:ريعة، وأنَّه:م م:ن الص:الحين     
م ق::د ف::إذا ُاش::تهوا الم::ال ف::ي أذه::انهم، ف::إنَّه. عل::يهم أن يحفظ::وا روح الش::ريعة أيض::ًا. الحرف::ي للش::ريعة
وُيح:ذِّر س:يدنا عيس:ى المس:يح ق:ادة الدين من أنَّهم وإن أبدوا للناس التقوى الخارجية،        . خ:الفوا الش:ريعة   

 .فإنَّ الجشع الخفي في أفئدتهم يجعلهم بغيضين لدى اهللا
   

وُاستخدم َمَثَل الزواج ثانية لُيظهر عدم فهمهم الكامل للشريعة التي ُتعلن أنَّهم ليسوا أنقياء، بل               
ظ:نَّ ال:يهود أنَّ خطي:ئة ال:زنا كالسَّ:رقة؛ وس:مح ق:ادة الدي:ن ب:الطالق على أسٍس تافهة أدَّت إلى                    . نبي:ن مذ

فك:ان ال:رجال، عل:ى س:بيل الم:ثال، ُيطلِّق:ون أزواجه:م ليحص:لوا عل:ى بائ:نة أخرى من                 . إي:ذاء الش:ريعة   
 .ارة والشهوة والجشعالطه: وكانت نقطة الخالف هي. الزوجة الجديدة، ظانِّين أنَّهم أتقياء صالحين

   
فبعد خلق ُادم، خلق اهللا حوَّاء من  . لق:د رس:م اهللا ُس:نَّة ال:زواج ليص:ير الزوج والزوجة متَّحَدْينِ             

لذل:ك يترك الرجل أباه وُأمَّه ويلتِصق بُامرأته ويكونان جسدًا  «: أح:د أض:العه، لتص:ير رف:يقة له وق:ال      
ول:م يفه:م الفريس:يون تعليم سيدنا عيسى المسيح          . ) 2:24ال:توراة الش:ريفة، س:فر التكوي:ن         . (»واح:داً 

ع:ن الم:ال، وع:ن اله:دف األخالق:ي للش:ريعة، وأك:ثر م:ن ه:ذا، ف:إنَّهم ل:م ي:روا ال:تعدِّي في كسر القصد               
كان الهدف األخالقي هو   . األدبي للشريعة في عادة الطالق الذي يحكم على أنَّهم مذنبون، وغير أنقياء           



 ش:دَّد عل:يه س:يدنا عيسى المسيح وعلَّمه، ُمشيرًا إلى أنَّ ال أحد يقدر أن      المع:نى الحقيق:ي للش:ريعة ال:ذي       
 . يبلغ مقياس قداسة اهللا، وبذا يصير الجميع تحت العقاب

  
 لعازر والغني] 31 ـ 19  [

فهو لم . تلك كانت إدانته. ل:م ُيَشْر إلى أنَّ هذا الرجل قد ُاقتَرف خطيئة هامَّة، ولكنَّه عاش لذاته        
المسكين يتَّكئ في حضن إبراهيم، أي . واآلن تغيَّر مكان االثنين. ًا لُيَخفِّف من ُمعاناة المسكينيفعل شيئ

كلَّ َمن يرفع نفسه يتَّضع، ومن يضع نفسه «وف:ي ه:ذا المثل توضيح للحقائق، ذلك أنَّ         . مك:ان الش:رف   
، فهو »ابنًا«براهيم يدعوه ن:ادى الغن:ي أباه إبراهيم طالبًا الرَّحمة، ولكن مع أنَّ إ         ). 18:14(» ي:رتفع 

وفي هذا تحذير للناس ليعتبروا عالقتهم مع اهللا فوق جميع األشياء وهم بعُد على . ال يستطيع أن ُيسِعفه
 .  ، التَّباعهم كسيِّد أبدي)سالمه علينا(قيد الحياة، ويتجاوبوا مع دعوة سيدنا عيسى المسيح 

 
ة والرأفة اللتين ُتعلِّمهما الكتب المقدَّسة، سوف يقود        وُيعلِّ:م الم:ثل أنَّ الفش:ل ف:ي ممارسة المحبَّ          

ويعتقد الرجل أنَّه إن وقف لعازر الناهض من الموت . يحتاج إخوة الغني إلى التَّوبة. إلى خسارة النعيم
إنَّ لهم في كلمة اهللا ما هو ضروريٌّ : ولكن قيل له خالف ذلك . أم:ام إخوت:ه، فس:وف يؤم:نون ال محالة    

إنَّ أعجوب::ة قيام::ته م::ن بي::ن : ق::ائًال) س::المه علي::نا(ويتن::بَّأ س::يدنا عيس::ى المس::يح . ي::توبواله::م ل::يفهموا و
 !.  األموات لن تجعل أعداَءه ُيصدِّقون رسالته

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 اإلصحاح السابع عشر
 الحياة واإليمان] 6 ـ 1  [

. الحةج:اء ه:ذا ال:تحذير بخصوص تلويث روح حياة العهد الجديد المبني على الغفران والمص             
اإلنسان ) سالمه علينا (فف:ي الوقت الذي يتعّذر ُاجتناب العثرات في الحياة، ُيحذِّر سيدنا عيسى المسيح              

كبيرًا وثقيًال يجرُّه  ) الطاحونة(ك:ان حجر الرحى     . ال:ذي تجع:ل أفعال:ه اآلخري:ن يض:ّلون س:واء الس:بيل             
ير إلى الكمال، ويعني هذا أنَّ الغفران ، في تلك األّيام، لُيش»سبعة«واسُتعِمل العدد . حمار لطحن القمح

وأدرك . فل::يس ثمَّ::َة ح::دود لغف::ران إخوت::نا وأص::حابنا ف::يما نح::ن نن::تظر أْن يغف::ر ل::نا اهللا   . غ::ير مح::دود
 .  الصحابة أنَّ هذا المقياس أعلى من أْن نبلغه دون معونة اهللا

 
ر شجرة الُجمَّيز تبقى وك:ان ُيع:َتَقد أنَّ ج:ذو   . كان:ت ح:بَّة الخ:ردل مض:رب م:ثٍل ِلِص:َغر حجمه:ا         

ثاب::تة ف::ي األرض ُم::دَّة س::تمائة س::نة؛ وبع::بارة أخ::رى، كان::ت الش::جرة ُم::تجذِّرة بث::بات، وم::ن الص::عب     
ففي اإليمان قوَّة . والفك:رة ه:نا، ه:ي أنَّ:ه ل:يس ثمَّ:ة ش:يء غ:ير مس:تطاع بالق:ياس إلى اإليمان           . ُاق:تالعها 

لعقل واالختبار واالحتمال، إذا ُاسُتخِدم ضمن وف:ي ط:وق اإليم:ان إنج:از م:ا ق:د ُي:نكره ا              . حقيق:ية كب:يرة   
 .  مشيئة اهللا



 
 غريب ُيقرُّ بالجميل] 19 ـ 11  [

كانت عملية عرض الذَّات على رجال الدين إجراًء طبيعيا حينما ُيشفى أحد الُمصابين بمرض   
ؤالء الرجال وك:ان س:يدنا عيس:ى المسيح يضع إيمان ه   . ال:برص، وذل:ك لك:ي يؤكِّ:دوا أنَّ الش:فاء ق:د ت:مَّ           

وحالما أطاعوا، ُمظهرين إيمانهم . عل:ى الِمَح:كِّ حي:نما أمرهم أن يتصرَّفوا وكأنَّهم قد ُشفوا من سقامهم       
وكان هذا الرجل الوحيد الذي عبَّر  . ُتوضِّ:ح ه:ذه الحكاي:ة ق:وَّة اإليمان وأثره         . ب:ه، تمَّ:ت معج:زة الش:فاء       

يجب . »إيمانك شفاك«هنا، أنَّ » مانك خلَّصكإي«وتعني عبارة . ُام:رًأ غريب الجنس  ،ع:ن ش:كره هللا  
إلبليس إيمان أنَّ اهللا . أن ُيدخل:نا اإليم:ان إل:ى محضر اهللا حيث ُتولد الحياة واألعمال التي ُتبهج قلب اهللا    

حسنًا . أنَت ُتؤمن أنَّ اهللا واحد«. ولك:ن ه:ذا ال:نوع م:ن اإليمان ال يجعله يحيا حياة ُترضي اهللا            . موج:ود 
 ).  2:19اإلنجيل الشريف، سفر يعقوب . (»ين يؤمنون ويقشعرُّونوالشياط. تفعل

 
 سيدنا عيسى المسيح سالمه علينا: عودة الُمنَتَظر] 37 ـ 20: 17  [

فال ُيمكن أْن . ُيوضِّ:ح س:يدنا عيس:ى المس:يح أنَّ حك:م اهللا ال ُيش:به حك:م أيِّ مملكة مألوف لديهم              
ياسية أو عسكرية، بل مملكٌة تبتدئ في الواقع داخل أفئدة   إنَّها ليست مملكة أرضية أو س     . ُيراقب مجيئه 

كان سيدنا عيسى المسيح . الناس، حينما ُيخِضعون أنفسهم لملكية اهللا، ُمتحوِّلين من الداخل إلى الخارج
والتَّجاوب ) المملكة(يق:ول للفرِّيس:يين إنَّ المملك:ة حاضرة اآلن فيه، وإنَّهم بحاجة لالعتراف بوجودها               

إنَّ : م م::رَّة س::معنا ف::ي زمان::نا ن::بوَّات كاذب::ة تق::ول إنَّ المس::يح آٍت؟ غ::ير أنَّ المس::يح يق::ول ه::نا ك::. معه::ا
لقد جاءت مملكة  . القص:د ل:يس ُان:تظار ح:دٍث ي:تمُّ ف:ي المستقبل، بل الطريقة التي ُتعاش بها الحياة اآلن                   

بعد يوٍم، وتسير معه، وتنمو اهللا اآلن، ولك:ي توج:د ف:ي مملك:ة اهللا يعني أن تحيا تحت سلطان اهللا يومًا                 
ولمَّ:ا يع:ود المسيح في المستقبل، فالذين يتبعون المعلِّم اآلن يعيشون حياة المحبَّة والطاعة         . ف:ي الكم:ال   

 ).35 ـ 6:27أنظر . (نفسها، ولكن بصورة تامَّة، في التعليم
   

نما ي::تحدَّث س::يدنا عيس::ى المس::يح م::ع ص::حابته ع::ن تحق::يق المملك::ة حي::     ] 25 ـ 17:22  [
: واللغة التي يستخدمها  . س:يحدث ذلك المجيء عالنية، ومن المستحيل تجنُّبه       . يج:يء ع:ند ق:يام الس:اعة       

كنُت «: هي إشارة واضحة إلى النبوَّة التي جاءت عنه في التوراة، على لسان النبي دانيال عليه السالم    
هللا فق:رَّبوه قدَّامه فُأعطي  أرى ف:ي رؤى الل:يل وإذا م:ع ُس:حب الس:ماء م:ثل ُاب:ن إنس:ان أت:ى وج:اء إل:ى ا               

س::لطانه س:لطان أب::دي م:ا ل::ن ي::زول   . س:لطانًا ومج::دًا ومملك:ًة لتتع::بَّد له ك:لُّ الش::عوب واألم::م واأللس:نة       
 ).  14 ـ 6:13(» ومملكته ما ال تنقرض

 
وكم:ا ف:ي أيَّام    . إنَّ:ه أك:يد، ب:يد أنَّ زمان:ه غ:ير مع:روف            . وس:يكون مجي:ئه مفاج:ئًا وغ:ير م:توقَّع         

، سيكون الناس منهمكين بشؤون الحياة العادية، غير مستعدين         )عل:يهما السالم  ( ن:وٍح ول:وط      ع:بَدي اهللا  
ل:ذا، على الجميع أن ُيدركوا أنَّهم سيواجهون دينونة اهللا العتيدة وهم في خضمِّ الحياة              . للحس:اب األخ:ير   

 . اليومية، وعليهم أن يطلبوا الوسيلة التي أعدَّها لنجاتهم من النار
  

. لم ُيَر بعُد في جالل مجده) سالمه علينا(أنَّ سيدنا عيسى المسيح » الن ُابن اإلنسانإع«يعني 
وسيظهر وقتما يعود كُمتسلِّط مختار من . لق:د ص:عد ل:يجلس ع:ن يمي:ن اهللا وُيمارس سلطانه في السماء          

 .  اهللا
 



النجاة لمَّ:ا خرب:ت مدي:نة س:دوم، كان:ت ُامرأة لوط على قاب قوسين أو أدنى من                  ] 32: 17  [
لق:د ُأخرجت من المدينة المحكوم عليها بالخراب، ووِضَعت على درب السالمة، بيَد           . ولك:نَّه ل:م ي:تحقَّق     

أنَّه:ا ُالتفت:ت إل:ى ال:وراء وتلبَّث:ت مشتاقًة، بال شّك، إلى ما تركت وراءها، فوقعت فريسة الخراب الذي             
َقْصُد سيدنا عيسى ). 19:26 التكوين التوراة الشريفة، سفر: أنظر. (سدوم، فهلكت مع المدينة دمَّر

 .  المسيح هو أْن على الناس أن يستعدُّوا لمجيئه، وإّال، فسوف يهلكون حينما تأتي عليهم الدينونة فجأًة
 
سُيرس::ل اهللا . يعن::ي ه::ذا الم::ثل أنَّ أم::ًرا يح::دث وق::تما ت::تحقَّق الظ::روف الالزم::ة ] 37: 17  [

علينا أن نحيا في . ول:يس ف:ي طاقتنا معرفة ذلك الوقت  . َعيَّ:ن س:يدنا عيس:ى المس:يح ثان:ية ف:ي الوق:ت المُ       
 .  تقوى اهللا، ألنَّه متى جاء، يجدنا مستعدين

 
 
 
 
 
 
 

   
 اإلصحاح الثامن عشر

 
 التعليم عن الدعاء] 8 ـ 1  [

. غ:ير أنَّ الصالة هنا ال تعني ترديد مديحٍ      . ندع:و اهللا ع:ّز وج:ّل ونص:لِّي دائم:اً          ] 8 ـ   1: 18 [  
علي:نا أن نحَتِفظ بصلٍة وثيقة مع اهللا،  . ه:ا ليس:ت ص:يغة ن:تلفَّظ به:ا ث:مَّ ننص:رف ونح:يا كم:ا نش:اء                 كم:ا أنَّ  

. ع:ن ط:ريق االح:تكاك بأص:دقائنا ن:تعرَّف إليهم بصورة أفضل         . وبه:ذه الص:لة س:نعرفه مع:رفة حم:يمة         
به::ذا وال::ذي ي::درس الكيم::ياء، عل::ى س::بيل الم::ثال، يع::رف موض::وعه ج::يِّدًا ع::ن ط::ريق ص::لته اليوم::ية  

إن «: يقول عازف البيانو. الموضوع، ومن أراد أن ُيتقن صناعة ما، عليه أن يجتهد لحفظها بُاستمرار
وفي اليوم الثاني سُتالحظه زوجتي، وفي اليوم . ُانقطع:ت ع:ن التدري:ب يوم:ًا واح:دًا، فسُأالحظ أنا ذلك        

 .  »الثالث سُيالحظه الجمهور
الل:ه بالقاض:ي الظ:الم، ولك:ن إن ك:ان ُام:رؤ نظير هذا ُينِصف        ليس:ت غاي:ة ه:ذا الم:ثل تش:بيه اهللا ج:لَّ ج             

يحدث الدعاء  . شخصًا بسبب ُمثابرته، فكم باألحرى اهللا، الُمحبُّ، يستجيب ُأولئك الذين يصرخون إليه           
الُمثاِبر وقتما ُيدرك شعب اهللا حاجته الكبيرة ويعلم باإليمان أنَّ اهللا تبارك ُاسمه، يستطيع أن ُيلبِّي جميع 

 .  اجاتهح
 

الُم:ثابرة األمي:نة عل::ى الدع:اء ض::رورية، وال س:يَّما ف:ي الف::ترة الس:ابقة لمج::يء المس:يح ثان::ية،        
يشتكي . حي:نما ي:بدو وك:أنَّ اهللا ال يس:تجيب الدُّع:اء من أجل العون وطلب العدالة، أو أنَّه يبطئ في الرَّد         

 تص::رُّفاتنا اليوم::ية وك::أنَّ اهللا غ::ير وتس::تمرُّ. ال::ناس ال::يوم، ف::ي ك::ل مك::ان، م::ن ت::ردِّي الحال::ة المعيش::ية 
لق::د ص::ار ال::نَّاس أنانيي::ن، يه::تمُّون بأنفس::هم ف::وق ُاه::تمامهم باآلخري::ن، أو ق::ْل عل::ى حس::اب       . موج::ود

ون:تطلَّع إل:ى األي:ام الخوال:ي بقل:ب حزي:ن حي:ن ك:ان الج:ود ُل:بَّ حيات:نا وكبريائنا، يوم كانت                         . اآلخري:ن 
م:ن الس:هل ج:دا أن نفقد    . ي:د الع:ون لك:لِّ مح:تاج ف:ي األزم:ات      الجماع:ة تق:ف عل:ى أه:بة االس:تعداد لم:دِّ        



اإليمان والُمثابرة على الدعاء حينما ال نحصل على الجواب السريع، أو متى نلمس عدم مكافأة العدالة          
ُيذكِّ:رنا اهللا أنَّه حتَّى في األوقات التي يظهر أنَّه ال ُيصيخ السمع، أو ال يتصرَّف كما ينبغي،       . وال:رحمة 

ي:نا أن ال ن:تخلَّى ع:ن الرجاء واإليمان، ونستمرَّ ُمثابرين على الصالة والدُّعاء، ألنَّ اهللا سيعمل، إمَّا                عل
 .  اآلن، في مصاعبنا اآلنية، أو في يوم الدين حينما ينصفنا

 
 المتديِّن المتشدِّد] 14ـ 9: 18  [

ع في بيت اهللا إبَّان تقديم     وفِهم الحاضرون أنَّ هذا الحدث وق     . ُض:ِرب ه:ذا الم:ثل عن االستقامة       
إنَّ الفريسي . ذب:يحة المس:اء، وذل:ك ُاع:تمادًا عل:ى بع:ض العبارات التي ُاستخدمها سيدنا عيسى المسيح              

ال:ذي ُع:رف ُكمح:ّب للم:ال ف:يما س:بق، ُص:وِّر ك:رجٍل ُيَظ:نُّ أن:ه ص:الح، ضالِّ عن الحق، غير قادر أن                
كان ُيصلِّي هنا مع الجماعة، بيد أنَّه كان ُيركِّز    .  عنده كيف أن اهللا برحمته يعتبر الجابي التائب صالحاً       

أمَّ:ا جاب:ي الض:رائب، من الجهة األخرى، فلم          . عل:ى ذات:ه، ويض:عها ف:وق اآلخري:ن بك:برياء وعج:رفة             
وكان، على أيَّة حال، . ي:توقَّع أن يش:ترك ف:ي الج:باية، وذل:ك ألنَّ:ه ك:ان غ:ير أمي:ن وخائ:ن ألبناء جلدته              

وكان أمًرا عاديا أن يرفع المرء أنظاره إلى السماء حينما ُيصلِّي، غير أنَّ     . لخطي:ئة واقع:ًا تح:ت إدان:ة ا      
وك:ان كم:ا يبدو حزينًا جدا من أجل آثامه، وأدرك أنَّه يستحق    . إحساس:ه بع:دم ُاس:تحقاقه م:نعه م:ن ذل:ك           

ويظهر . ذبيحة المساء الِحْظ أن هذا َحَدث أثناء تقديم       . »ارحمني أنا الخاطئ  «: لذا، نادى قائالً  . العقاب
ق:ال سيدنا عيسى  . أنَّ:ه ك:ان يتوسَّ:ل إل:ى اهللا ل:يغفر له عل:ى أس:اس الذب:يحة الُمقدَّم:ة ع:ن خطاي:ا الش:عب             

المس:يح إنَّ:ه ن:ال رضوان اهللا ومن خالل إيمانه بأنَّ اهللا قبل الذبيحة الُمقدَّمة من أجله، اعتبره عّز وجّل       
فلمَّا عاين اهللا نيَّة قلبه، كفَّ يده عن قتل .  قصَّ:ة إبراه:يم الخليل  ون:رى تعل:يمًا ُمش:اِبهًا له:ذا ف:ي       . ص:الحاً 

ويق:ول الك:تاب المق:دَّس ع:ن إبراهيم     . الص:الح عط:يَّة م:ن اهللا ع:زَّ ُاس:مه        . ُاب:نه، وجهَّ:ز بنفس:ه الض:حية       
ورثة إبراهيم ونحن . »اعتبره صالحًا ألنَّه آمن أنَّ اهللا سُيِعدُّ الذبيحة    «إنَّ اهللا ع:ّز وج:ّل       ) عل:يه الس:الم   (

وكما ال يقدر الطبيب أن . الحقيق:يون وق:تما ُنص:دِّق أن اهللا أع:دَّ ذبيحته الخاصَّة من أجل خطايانا وَقِبَلها       
 .  ُيساعدنا إذا لم ُنِقّر بآالمنا، كذلك ال يغفر لنا اهللا إذا لم نعترف بخطايانا

 
 دروس عن حياة الجنَّة] 30 ـ 15  [

ف:إذا راقب:ت أطفاًال في ساحٍة أو قاعة ُانتظاٍر في           . يم:ان فط:ريَّان   لألطف:ال ثق:ة وإ    ] 17 ـ   15 [  
لألطفال إيمان . أح:د المط:ارات، ت:راهم يلع:بون بف:رٍح ع:ارٍم م:ع الغرباء، بينما ُيالزم البالغون أماكنهم         

ونحن بحاجة إلى روح األطفال الذين ال يلتفتون   . بس:يط ف:ي أنَّ والديه:م س:ُيوفِّرون له:م جميع حاجاتهم            
 .  الِعرق أو الدين، ولهم ثقة بسيطة باهللاإلى

  
بقوله ) س:المه علينا (إنَّ اللق:ب ال:ذي أطلق:ه ال:رجل عل:ى س:يدنا عيس:ى المس:يح                ] 23 ـ   18  [

وقد تحدَّى . اهللا وحده هو الصالح   . ، م:ا ك:ان ُمسَتخَدمًا من ِقَبل الرابيين والفقهاء         »أيُّه:ا المعل:م الص:الح     «
أكان:ت ه:ذه ُمجامل:ة تافه:ة أو أنَّ ال:رجل أدرك جل:يا َم:ْن كان سيدنا         . س:يدنا عيس:ى المس:يح ه:ذا الُع:رف         

لقد عاش . عيسى المسيح؟ لقد ُاقتبس سيدنا عيسى المسيح الوصايا التي تتناول العالقات الخارجية فقط  
ولك:ن م:اذا ع:ن    . وأط:اع نواه:ي الش:ريعة إطاع:ة دق:يقة     . ي:ندم عل:ى ش:يءٍ    ه:ذا ال:رجل بعّف:ة دون أن   

إنَّ اهللا يطل:ب ك:ل ش:يء، وقد عرف سيدنا عيسى المسيح الُمعضلة الموجودة     . مح:ّرمات؟ الواج:بات وال  
ف:ي قل:ب ه:ذا ال:رجل، ف:تحدَّاه ف:ي أعمق مستوى من مستويات والئه وإخالصه ـ أيتخلَّى عن كلِّ شيٍء             

ال::توراة الش::ريفة، س::فر الخ::روج  (» ال يك::ن ل::ك آله::ة ُأخ::رى أمام::ي «: ويت::بعه؟ تق::ول الوص::ية األول::ى 
. »أن ُتح:بَّ ال:رَّب إله:ك م:ن ك:لِّ قل:بك وم:ن ك:لِّ نفسك ومن كلِّ قوَّتك          «: ينبغ:ي ل:ك   : ، وتعن:ي  )20:3



. إنَّ:ه ل:م ُيح:بَّ ال:رب من كلِّ قلبه، بل جعل المال ينقلب إلهًا له     ). 6:4ال:توراة الش:ريفة، س:فر التثن:ية     (
 .  ٍء له أم الولكنَّ اهللا نظر إن كان كلُّ شي. قال إنَّه أكمل جميع واجباته الدينية

 
باع جحا دارًا بنصف قيمة شرائها شريطة : قيل. في فكاهة جحا مثٌل لسيرة هذا الرجل مع اهللا        

وعلَّق في . فج:اء ف:ي ال:يوم التال:ي للب:يع وعلَّ:ق ف:ي المسمار فارة ميِّتة       . أن ُي:تَرك له مس:مار واح:د ف:يها     
لذلك، تخلَّى المالك الجديد . مس علَّق كلبًا ميِّتًاوأتى في اليوم الرابع بقطَّة، وفي الخا   . اليوم الثالث جرذاً  

نح:ن ن:ريد أن نت:بع اهللا ف:ي حيات:نا، ولكنَّ:نا ُن:ريد االح:تفاظ بش:يٍء م:ا لذواتنا، وقد يكون هذا                . ع:ن ال:دَّار   
 . الشيء أداة سيئة، على سبيل المثال، فُيعطِّل سيرنا مع اهللا تدريجيا

  
ولكنَّه يرى أنَّه . سيح إنَّ األغنياء ال يدخلون مملكة اهللا    ال يق:ول سيدنا عيسى الم     ] 27 ـ   24  [

فمن الصعب عليهم قبول فكرة أنَّهم ال       . يعس:ر عل:ى ذوي األم:وال والمراك:ز والتعل:يم دخول مملكة اهللا             
ُيريد الرجل االعتقاد . يم:تلكون ش:يئًا ذا ب:اٍل، يس:تطيعون به الدخول، كما ال يكفي أفضل جهودهم لذلك           

إنَّه يريد أن يحصل على القبول عند اهللا . ره جع:ل نفس:ه مق:بوًال ل:دى اهللا بجه:وده الخاصَّ:ة      أنَّ ف:ي مق:دو    
غ:ير أنَّ اهللا يقول إنَّنا مقصرون في حقه، ولن نقدر أبدًا أن نصير أطهارًا على قدٍر     . بأعمال:ه الص:الحة   

 .  كاٍف
هو الباب الجانبي » ب إبرةثق«. يس:تمدُّ س:يدنا عيس:ى المس:يح الص:ورة م:ن األحداث اليومية في القدس           

ع:ندما تك:ون البوَّابة الرئيسية ُمقفلة، ينبغي على     . الص:غير ال:ذي ُيج:اوز المدخ:ل الرئيس:يَّ إل:ى المدي:نة             
ولك:ي يدخل المرء مع ما في حوزته من متاع،          . ، وإن ك:ان ض:يِّقاً     »ثق:ب اإلب:رة   «ال:ناس الدخ:ول ع:بر       

وكما أنَّ الجمل . دخ:ل الجم:ل بمع:زٍل ع:ن حمله    وُي» ثق:ب اإلب:رة  «عل:يه أن ُيف:رغ حمول:ة جمل:ه خ:ارج       
، هكذا على اإلنسان أن يتحرَّر من غناه »ثقب اإلبرة«ُيج:رَّد م:ن حمل:ه ليص:ير ف:ي إمكان:ه الولوج من             

لقد جعل الصحابة ُيدركون، أنَّ المرء ال . وم:ن األمور التي وضع ثقته فيها، ليستطيع دخول الفردوس  
 .ته، ألنَّه عطيَّة اهللا الجوَّاديقدر أن يحصل على الغفران من ذا

   
يق:ول س:يدنا عيسى المسيح، لمَّا يتحوَّل الناس من السعي وراء أشياء هذا العالم    ] 30 ـ   28  [

إنَّه من غير  . لي:نهمكوا ف:ي ُاق:تفاء أث:ر اهللا ذات:ه، ُمض:حِّين بأنفس:هم م:ن أجل:ه، حين:ئذ يه:تمُّ اهللا بحاجاتهم                        
وُيشبه هذا إلى .  الناس من اهللا أكثر بكثيٍر ِممَّا يتنازلون عنه من أجلهيأخذ. الممك:ن أن تف:وق اهللا سخاءً     

ـ 23: 9(حدٍّ بعيد ما عناه سيدنا عيسى المسيح بتعليمه غير المألوف عن خسارة اإلنسان نفسه لينقذها 
وسالمًا يتطلَّ:ب ُاتِّ:باع س:يدنا عيس:ى المس:يح نك:ران ال:ذَّات، غ:ير أنَّ أتباعه يربحون دائمًا بهجًة                       )  25

 .عظيمين، ويفوزون بحضور اهللا ذاته في اآلخرة
   

 نبوَّة ثالثة عن آالمه وموته] 34 ـ 31  [
وُيت:ِبع س:يدنا عيس:ى المس:يح تعل:يمه ع:ن اتِّ:باعه م:رَّة أخ:رى، بتأك:يد عل:ى ُمعانات:ه، وهذه هي                         

ات ُتوم::ئ إل::ى س::يدنا عيس::ى إنَّ ال::توارة وال::زبور ملي::ئان بن::بوَّ. الم::رَّة الثال::ثة الُمس::جَّلة ف::ي بش::ارة لوق::ا 
لق:د تعيَّ:ن قصد اهللا من أجله قبل مجيئه إلى دنيانا بمئات      . آالم:ه وموت:ه وقيام:ته     : المس:يح، بم:ا ف:ي ذل:ك       

م:ا كان:ت معاناته وموته صدفة، وال ُانتصارًا   . س:ُتنفَّذ خطَّ:ة اهللا م:ن ِق:َبل س:يدنا عيس:ى المس:يح           . الس:نين 
. عيسى المسيح أنه ينبغي عليه أن يتألَّم ويموت، لُيِتمَّ طاعته هللا    لقد عرف سيدنا    . إلبل:يس ضدَّ خطَّة اهللا    

لم تستِطع الصحابة أن تفهم تمامًا معنى كلمات سيدنا     . وعرف كذلك مقّدمًا، أنَّه سيبعث حيا بعد الموت       
 ). 49 ـ 44: 24: أنظر(إالَّ بعد موته ودفته وقيامته ) سالمه علينا(عيسى المسيح 

  



 جزة في أريحامع] 43 ـ 35  [
وكانت إحدى الطرق . ك:ان س:يدنا عيس:ى المس:يح ف:ي طريقه إلى القدس لالحتفال بعيد الفصح            

وكان هذا تمامًا ما فعله سيدنا . الش:ائعة ل:دى المعل:م ه:ي أن ُيعلِّ:م تالم:يذه م:ن خ:الل الحديث وهو ماشٍ          
وعلى هذه . مَّا يتفوَّه بهعيس:ى المس:يح، فق:د كان:ت جمل:ة م:ن الحجَّ:اج ُيح:يطون ب:ه ل:ئال يفوته:م شيٌء م              

الشاكلة، كانت زمرة من الحجَّاج تمرُّ عبر قرية أو مدينة، فيقف الذين لم يقدروا على الذهاب لحضور    
حفل:ة الفصح، على جانبي الطريق لينظروا الحجَّاج يمرُّون بهم فيطلبوا لهم رحلة سعيدة ميسَّرة طوال    

كان أحد ألقاب سيدنا عيسى   . قفين على جانبي الطريق   وك:ان األعم:ى جالس:ًا بي:ن جمه:ور الوا          . ال:دَّرب 
، ألن المس:يح ينبغي أن يكون من ذرية النبي داود الذي كان    »اب:ن داود  «المس:يح المن:تظر ع:ند ال:يهود         

ونلم:س ف:ي ه:ذا ال:رجل رغ:بة ش:ديدة للتَّغي:ير ف:ي ح:ياته، إض:افة إل:ى إيماٍن بسيدنا عيسى               . ملك:ًا أيض:اً   
فصرخ بشجاعٍة دون ُانقطاٍع، طالبًا من سيدنا عيسى المسيح أن يرحمه، . ملالمس:يح، قاده للتحرُّك للع  

 !  ونال ما ُاشتهى
   
 
 
 

 اإلصحاح التاسع عشر
 الرجل القصير] 10 ـ 1  [

ويعن::ي ه::ذا أنَّ::ه ُاخ::ترق  . ص::مَّم ه::ذا ال::رجل القص::ير عل::ى البح::ث ع::ن س::يدنا عيس::ى المس::يح  
عِلم أنَّه عطشان . نا عيسى المسيح عواطف قلب زكا   فاستشاف سيد . الجماه:ير ليكتش:ف الحق:يقة بنفس:ه       

نحن نعرف أنَّ هذه العادة القديمة، عادة الذهاب  . إل:ى معرفة الحقيقة ولهذا طلب إليه أن يمكث في بيته          
وبعد االلتقاء . إل:ى بي:ت م:ن الب:يوت لت:ناول الطع:ام ه:ناك، تعن:ي الدخ:ول ف:ي عالق:ة ودِّي:ة م:ع األس:رة                 

ورغب زكَّا  . ن زكَّا برسالته وتاب، وتأتي األعمال الصالحة بعد التوبة دائماً         بس:يدنا عيسى المسيح، آم    
ف:ي تعوي:ض اآلخري:ن، ولك:ي يظ:لَّ ف:ي ج:وِّ ال:توبة والف:رح الذي حصل عليه، ذهب إلى أبعد ما كانت              

: أنظر(ف:إذا عدن:ا إل:ى الش:ريعة، نج:د أنَّ:ه ع:وَّض أكثر مما تفرضه بنودها        . تقتض:يه الض:رورة ش:رعاً     
 ).  ؛ يجب أن يردَّ الكلَّ مضيفًا إليه خمس المبلغ5:5اة، سفر العدد التور

 
ال  ُتظه::ر قصَّ::ة زكَّ::ا أنَّ الغن::يَّ. الح::ظ الف::رق بي::ن زكَّ::ا وال::رجل الغن::ي ف::ي الفص::ل الس::ابق

هو إنَّ ما ميَّز زكَّا الغني . يس:تطيع فق:ط أن يرض:ي اهللا، بل يقدر أيضًا أن ُيحيط بسائر الفوائد الُمَتَخيََّلة            
أمَّا الغنيُّ اآلخر، فقد كان . ، تاب وحصل على الفرح)سالمه علينا(أنَّ:ه لمَّ:ا واجه سيدنا عيسى المسيح      

لم يسَعد الُمتدينون وقتما عاينوا سيدنا . ُمتديِّ:نًا، غير أنَّه لم َيَدع تديُّنه يلمس قلبه أو جيبه، فمضى حزيناً    
كانت الجباية .  الدخ:ول ف:ي أيَّ:ة عالق:ة م:ع خاطئ نجاسة        عيس:ى المس:يح يِل:ج دار زكَّ:ا، ألنَّه:م ُاعت:بروا            

. وظيفة ُتقرن عادًة بالوثنيين، وكان ُاستغالل ُجباة الضرائب لمواطنيهم ُيعَتَبر ُانتهاكًا صارخًا للشريعة            
الحقيقي، ألنَّه برهن على ذلك بأعمال إيمانه » إنه من مّلة إبراهيم خليل اهللا     «: ويق:ول المس:يح عن زكَّا     

 . ه بأْن يحيا حياة كاملةورغبت
  

طل::ب س::يدنا عيس::ى المس::يح زكَّ::ا . وُتبيِّ::ن ه::ذه القص::ة دور اإلنس::ان واهللا ف::ي عمل::ية الخ::الص 
الض::ائع، وأق::ام مع::ه عالق::ة وديَّ::ة، وس::أله أن يق::بله ف::ي داره، وأراه ط::ريق المج::يء إل::ى اهللا، فوج::ده،    

وكما في قصَّة الفلس المفقود، والخروف      . موالنجاة عطيَّة من رحمة اهللا الرؤوف الغفور الكري       . ونجَّ:اه 
وقف . الشَّ:ارد، واالب:ن الضَّ:ال، ف:إنَّ اهللا يطل:ب توبة الضالين بجدٍّ ونشاط عن المفقودين ليأتي بهم إليه                  



وضع نفسه في موضع االنفتاح، وتجاوب بصورة إيجابية مع  . زكَّا في الطريق ليكتشف المسيح لنفسه     
وكانت نتيجة التوبة هللا، مرَّة أخرى، فرحًا عظيمًا .  وقتًا ودودًا معه   طل:ب سيدنا عيسى المسيح لُيمضي     

 .  وتحوًُّال جذريا للحياة
 

 ُاعِط كلَّ شيٍء واتبع عيسى المسيح
تح:ثُّ بع:ض فصول اإلنجيل الشريف، الذين سُيصبحون أتباع سيدنا عيسى المسيح على ترك     

بهذه الدعوة، وأطاعوا قوله ُمتخلِّين عّما لهم للفقراء        وشعر الكثيرون   . جم:يع ُمقتن:ياتهم كش:رٍط لالتِّ:باع       
والمس:اكين، نظ:ير فرنس:يس األسيس:ي، والكونت ليو تولستوي، وكثيرين غيرهم وقدَّم آخرون حياتهم                 

 . بجملتها للمحتاجين والُمتألمين، مثل األم تريزا وآالف آخرين ِممَّن لم يعرفهم العالم
  

ش:ريف تدع:و جماعة المؤمنين لُيقدِّموا الصدقات، وتهيب         وثمَّ:ة فص:ول أخ:رى ف:ي اإلنج:يل ال          
م:ن الواضح أنَّنا ال نستطيع اتِّباع كلَّ هذه السبل في  . بآخري:ن لُيش:اركوا بم:ا لديه:م م:ن م:وارد وأم:وال            

. ف:إذا ق:دَّم ُام:رٌؤ ك:لَّ م:ا ملك:ت يمي:نه من متاع الدنيا، فال يقوى بعدئذ على تقديم الصدقات           . ذات الوق:ت  
نح:ن مدع:وون للتجاوب مع سخاء اهللا العظيم وحبِّه إذ وهبنا   . م:ت ل:نا ُس:ُبٌل للُمش:اركة بمواردن:ا        ل:ذا، ُقدِّ  

وُنشاركهم بحياتنا ومواردنا، ِطبقًا  ،النص:يب ف:ي الج:نة، فننقل:ب نح:ن أيض:ًا أس:خياء، نحبُّ اآلخرين       
 . لمشيئة اهللا
  

 مثل الوزنات] 27 ـ 11  [
ث أرخيالوس، ُابن الملك هيرودس الكبير، الذي ذهب ُربَّم:ا ص:يغ ه:ذا الم:ثل عل:ى غ:رار َح:دَ           

غ::ير أنَّ أخ::اه أنتي::باس، . إل::ى مدي::نة روم::ا ل::يأخذ لق::ب مل::ٍك، ف::يحكم عل::ى المملك::ة الت::ي ت::ركها له أب::وه   
وقد وقع هذا الحادث . عارض ُادِّعاء أخيه، ورفض سلطانه، مدعومًا من قبل عدٍد كبيٍر من قادة اليهود

 .  دنا عيسى المسيح، وكان ما يزال معروفًا بعد مضيِّ ثالثين سنةفي وقٍت قريب من مولد سي
 

. الناس يتوقَّعون ُيعلِّ:م س:يدنا عيسى المسيح أنَّ مجيء المملكة الربانية سيكون ُمخالفًا لما كان  
وظ::نَّ الكث::ير م::ن أت::باعه أنَّ::ه سُيؤسِّ::س مملك::ة دن::يوية    . ك::انوا اآلن يق::تربون روي::دًا روي::دًا م::ن الق::دس  

، ولك:نَّه م:ات بدي:ل ذل:ك عل:ى الص:ليب، وق:ام ح:يا منتص:رًا عل:ى الم:وت، وص:عد إلى السماء،                 سياس:ية 
 ! تاِركًا إيَّاهم وراءه دون أن يؤسِّس أيَّة مملكة منظورة

  
. وق:د ُفسِّ:ر ه:ذا عل:ى نح:ٍو تقل:يديٍّ كتعل:يم ع:ن مج:يء س:يدنا عيسى المسيح ثانية في يوم الدين           

وُيش::ير ذهاب::ه إل::ى بل:ٍد بع::يٍد، ص::عوده إل::ى  . نا عيس::ى المس::يح ه::و المل:ك ووفق:ًا له::ذا الم::نظور ف::إنَّ س:يد  
الس:ماء حي:ث يك:رمه اهللا، وُتش:ير عودته إلى بلده، بعد صيرورته ملكًا، إلى مجيئه العتيد إلى األرض،             

ينبغ:ي عل:ى جماه:ير ال:ناس أن ُتق:رِّر ك:يف تس:تجيب لسيدنا عيسى                 . حي:ن تق:وم الس:اعة، كديَّ:ان ال:ناس         
 ـ ه:ل تق:بل ملكيَّ:ته وتخدم:ه بأمان:ة، أم ترفض:ه كمل:ٍك؟ ُي:تَّخذ ه:ذا الق:رار خالل              )مه علي:نا  س:ال (المس:يح   

وُيوضِّح هذا أمر تأخير عودته إلى . الف:ترة الت:ي ليس:ت ملكيَّ:ته أمرًا ثاِبتًا للجميع، أي قبل مجيئه الثاني             
فئ عبيده األمناء، ويدين    س:يعود س:يدنا عيس:ى المسيح الملك مرَّة أخرى، لُيكا          . دن:يانا ف:ي ي:وم الحس:اب       
ون:رى ف:ي هذا أيضًا مسؤولية المؤمنين في التفاني بالعمل بُاجتهاد إلى مجيء    . الذي:ن رفض:وه كملكه:م     

 .  موالهم
 



الرجل الشريف «تنعكس صورة إبليس ويهوذا الخائن في . وثمَّ:َة ط:ريقة أخ:رى لدراسة المثل    
ويدَّع::ي الس::لطة عل::ى المم::الك، ويِع::د    يطل::ب الطاع::ة،  ) مغتص::ب المل::ك (فإبل::يس . وعب::يده» الج::نس
 .  بالُمكافأة

 
ال:::نظام (ويس:::تِغلُّ العب:::يد اآلخري:::ن م:::ن أج:::ل ال:::ربح الم:::ادِّي وُيؤي:::دون نظ:::ام المل:::ك الجائ:::ر   

، تمام:ًا كما سلَّم يهوذا سيدنا عيسى المسيح من أجل الربح المادِّي، عاِضدًا النظام اليهودي         )اله:يرودي 
 .  الهيرودي
 

وف:ي االمك:ان مقارن:ته م:ن حي:ث رفضه الُمساومة وتحدِّيه      . و خ:ادم اهللا األمي:ن    الع:بد الثال:ث ه:     
، وأت::باع س::يدنا عيس::ى المس::يح )عل::يه الس::الم(للظ::الم وُاح::تفاظه بم::ا ُوِض::ع ف::ي عهدت::ه، بالنب::يِّ يح::يى  

 يتحدَّى هذا . األم:ناء، ب:يد أنَّ المقارن:ة الُك:برى والواضحة يجب أن تكون مع سيدنا عيسى المسيح ذاته                 
فُيرحِّ:ب بفعله هذا بغضب الملك ويتبرأ من  . الخ:ادم المل:َك بأنَّ:ه ُيكلِّف:ه ب:ربِح نق:وٍد م:ن م:وارد اآلخري:ن              

: أنظ::ر(الف::ائدة الشخص::يَّة، تمام::ًا كم::ا فع::ل س::يدنا عيس::ى المس::يح ف::ي نض::اله م::ع إبل::يس ف::ي ال::برِّية        
لى أيَّة حال، وُيواصالن العمل أمَّ:ا الع:بدان اآلخ:ران ف:ي القصَّ:ة فهم:ا مقت:نعان، ع              ) . األص:حاح الثان:ي   

لقد سمعا وأطاعا . وفق:ًا لتعل:يمات الس:يِّد، فيربحان الفوائد لنفسيهما وللسيِّد أيضًا، على حساب اآلخرين          
توج:يهات مملكة هذا العالم االقتصادية، والُمكافآت الناتجة عنها، بينما ُاختار العبد الثالث تدابير مملكة         

إلدانة وعدم األمان الماديِّ ويمشي في طريق آخر، رافضًا االستغالل، وُمتحدِّيًا إنَّه ُيعرِّض نفسه ل. اهللا
قدَّم إبليس لسيدنا عيسى    ). 19:13(لقد طلب الرجل الشريف من العبد أن يستِغلَّ اآلخرين          . الُمسَتِغل

عليمات الرجل ُيج:اِزف الع:بد بخس:ران الس:لطة المؤقَّ:تة إذا ل:م يتَّبع ت      ) . 5:6(المس:يح س:لطانًا أرض:يا     
اح::تفظ الع::بد  ) . 12، 8، 4:4(ويخ::تار س::يدنا عيس::ى المس::يح أْن يت::بع اهللا    ) . 19:20(الش::ريف 

ويح:تفظ س:يدنا عيس:ى المس:يح بالذين ُأعطوا له من قبل اهللا، ويبقى      . بالم:ال ال:ذي ُأعط:ي له ف:ي م:نديلٍ      
(دنا عيسى المسيح إبليَس  وُيجابه سي . ُيجابه العبد الرجَل الشريف   ) . 23:25(جس:ده محجوب:ًا بثوٍب      

وُيستهَزُأ بسيدنا عيسى المسيح جهارًا     ). نقوده(ُيس:تهزُأ بالع:بد عالن:ية ويخس:ر م:نَّه           ) . 12،  8،  4:4
 .  ويفقد حياته
 

بأيَّ:ة ط:ريقة نفسِّ:ر التعل:يم عن مملكة اهللا في المثل؟ يتَّضح أنَّ الحلَّ السياسي لُمعضلة فلسطين      
فق:ط، ب:ل ُل:ّب قص:د اهللا م:ن أج:ل الس:الم والعدال:ة، ول:ن ُتح::بطه إرادة          ل:يس ج:زءًا م:ن ج:دول عم:ل اهللا      

يع:ود المس:يح ف:ي اليوم األخير، وسيفوز الذين عاشوا وفق مبادئ الرحمة والعدالة برحمة اهللا،     . البش:ر 
 . وُيدان الذين مارسوا الظلم واالضطهاد والعنف

  
 
 

)5( 
 ))أورشليم((الرسالة في القدس 
 
 
 

  المدينة المقدَّسة ُترحِّب بالُمنَتَظر]40 ـ 38: 19 [ 



كان::ت الس::لطات ُمعادي::ة، فأص::درت أم::رًا يقض::ي ب::أن ُيخ::برها َم::ن يع::رف أي::ن موض::ع س::يدنا  
. ولك:نَّه بع:يدًا ع:ن االخ:تفاء بخوف، قِدم إلى القدس عالنية وبظفرٍ        . عيس:ى المس:يح ل:ُيلقى عل:يه الق:بض         

، األسبوع الذي اعتقلوه »بأسبوع اآلالم«رف وص:ادف دخو:له الق:دس ي:وم األحد من األسبوع الذي ُيع           
 .فيه وحاكموه وصلبوه

   
. قرية تقع على بعد ميلين من القدس، فوق منحدرات جبل الزيتون الشرقية» بيت عنيا«كانت 

إذا أراد مل::ك أْن يم::نح س::المًا لمدي::نة، ُام::تطى أتان::ًا كعالم::ة للتواض::ع    : وورد ف::ي الموروث::ات القديم::ة 
 .ذا أراد أن ُيِعلن الحرب، فيركب حصانًا، رمز القوَّة والجبروتأمَّا إ. والوداعة

   
وكان . ك:ان ال:يهود ي:توقَّعون مج:يء الُمن:َتَظر، ممتط:يًا ظه:ر حص:اٍن، ُمعل:نًا ح:ربًا ض:دَّ العالم                      

ه، قيلت في» المسيح المنتظر«دخو:له راك:بًا جحش:ًا ُادِّع:اًء مدروس:ًا بأنَّ:ه المل:ك الُمن:َتَظر، وتتميمًا لنبوَّة            
، جاء في )سالمه علينا (أعل:نها النب:ي زك:ريا م:نذ ق:رابة خمس:مائة س:نة ق:بل مولد سيدنا عيسى المسيح                     

ُابتهج:ي ج:دا ي:ا ُاب:نة الق:دس، اه:تفوا ي:ا أه:ل بي:ت المق:دس، ه:وذا ملك:ك يأت:ي إل:يِك، هو عادل                 «: مت:نها 
9:9 زكريا النبي   كتاب األنبياء، سفر  . (»ومنصور، وديع وراكب على حمار وعلى جحٍش ُابن أتان        

ش:اهدت الجماه:ير س:يدنا عيس:ى المس:يح يدخ:ل مدي:نة الق:دس وف:ي قلوبهم تلك النبوءة عن دخولهم،              ). 
 .لهذا هبَّت ترحِّب بالملك المنتظر

   
 ُبكاؤة على القدس] 43 ـ 41  [

نا كان:ت الكارث:ة آت:ية إل:ى الق:دس م:ن خ:الل الفيالق الرومانية، غير أنَّ اهللا قدَّم لُمعاصري سيد         
. عيس:ى المس:يح م:نفذًا لل:نجاة م:ن الخ:راب اآلتي، عن طريق التوبة واإليمان برسالته والعيش بطهارة                

بك:ى س:يدنا عيس:ى المسيح المدينة       . إالَّ أنَّ ج:يله رفض:ه ككلم:ة اهللا، فوق:ع تح:ت طائل:ة العق:اب الحتم:ي                  
يحم::ل ق::ربان الس::الم ورث::ى س::كَّانها الذي::ن ص::مَّموا عل::ى الس::ير ف::ي ط::ريق الدم::ار بعم::ٍق، بي::نما ك::ان   

إن أرسلت وباًء «: قائًال] 7:14سفر أخبار األيام الثاني [لقد وعد اهللا بخالصه في التوراة،       . واألمان
ف:إذا ت:اب ش:عبي الذي:ن ُدِع:ي ُاس:مي عل:يهم وص:لَّوا وطل:بوا وجه:ي ورجع:وا عن طرقهم                       . عل:ى ش:عبي   

ل::م يت::بع ال::يهود ه::ذه ال::تحذيرات  . » مال::رديَّة فإنَّن::ي أس::مع م::ن الس::ماء وأغف::ر خطيَّ::تهم وُأب::رئ أرض::ه  
والوع:ود، فتغلَّب:ت ه:ذه النك:بات عل:يهم بع:د أربعي:ن س:نة وُانته:ت بخ:راب القدس على يد الرومان عام                

 . م70
  

 غضٌب ضدَّ االستغالل الديني] 45  [
، تطهير »أسبوع اآلالم«ك:ان أوَّل عمٍل قام به سيدنا عيسى المسيح في القدس يوم االثنين من       

كان على كلِّ َذَكٍر بالغ أن َيدفع . اهللا، فط:رد الص:يارفة وباع:ة الح:يوانات الت:ي كان:ت ُتَق:دَّم كذبائح             بي:ت   
ودفع أكثر . ج:زية بي:ت اهللا، ك:لَّ عام، وكانت هذه الجزية أو الضريبة ُتساوي أجرة َيوَمي عمل للرجل        

يع أنواع العمالت ُمتداوَلة    كانت جم . الرجال هذه الجزية في القدس وقت مجيئهم لالحتفال بعيد الفصح         
ولهذا السبب كان في ساحة بيت . ف:ي فلس:طين، غ:ير أنَّ ه:ذه الض:ريبة ك:ان يج:ب دفعها بنقود بيت اهللا           

 .  اهللا صيارفة يستفيدون من حاجة الشعب لصرف النقود
 

كان:ت ُمعظ:م زيارات بيت اهللا، إضافة إلى هذا، تتطلَّب تقديم ذبيحة أو قربان، وكان ينبغي أن           
فنشأت مع مرور الزمن سوق    . فح:ص هذه الحيوانات التي ُتقدَّم أضحية بدقَّة من ِقَبل سلطات بيت اهللا            ُت

ف:ي رح:بات بي:ت اهللا لبيع الحيوانات التي ُيضحَّى بها، وكان التجَّار يستغلُّون حاجات الناس، فيكسبون      



لحجَّاج الفقراء، وُاستغالًال   وك:ان ه:ذان األس:لوبان عمل:ية ُاحت:يال مدروس:ة عل:ى ا              . أرباح:ًا طائل:ة م:نهم     
، التي كانت ُتشكِّل جزءًا من     »ساحة األمم «وكانت ُتعقد هذه السوق في      . للض:عفاء من الرجال والنساء    

غ:ير أنَّهم ُمِنعوا من  . بي:ت اهللا، ُمخصَّص:ًا لغ:ير ال:يهود الذي:ن ج:اءوا يطل:بون وج:ه اهللا الواح:د الحقيق:ي              
أظهر هذا . السوق المفعمة بالضجيج واالستغالل بُاسمهبل:وغ محض:ره، وُأقص:وا م:ن معرف:ته، بس:بب           

لقد ُاسُتخدمت العبادة في بيت اهللا . الص:نيع ُازدراًء عنص:ريًا بدي:ل ت:وق اهللا إل:ى أن تتعبَّد له سائر األمم      
وُانعكس:ت ُاس:تجابة سيدنا عيسى المسيح بطرد هؤالء الناس بعنٍف من ساحة بيت    . الس:تغالل العابدي:ن   

ر ال:تاريخ؟ م:ا زال:ت أماك:ن الع:بادة اليوم تضمُّ السياسة والتجارة وسائر أنواع المعامالت               ه:ل تغ:يَّ   . اهللا
ينبغ:ي أن تك:ون أماك:ن الع:بادة موض:ع الغف:ران والُمص:الحة حي:ث يج:د ال:ناس مالذًا لدى اهللا                . الماك:رة 

سرِّ وهو ُمدرك لم يختِف سيدنا عيسى المسيح أو يتكّلم في ال. العادل الصفوح، وليست مكانًا لالستغالل
كانت . ع:داوة رؤس:اء الدي:ن له ورغب:تهم ف:ي ق:تله، وإنَّم:ا علَّم جهرًا، وعرَّض نفسه بشجاعة لُسخطهم         

 .ساعته الُمعيَّنة تدنو، وكان يتحرَّك برويَّة وثبات نحو إتمامها
 
 
 

 اإلصحاح العشرون
 ُارتياٌب بسلطانه] 8 ـ 1  [

 عيس:ى المسيح، بل جاءوا ليختبروه، ُمنقِّبين عن      م:ا ج:اء ه:ؤالء الرؤس:اء لي:تعلَّموا م:ن س:يدنا             
. أمًرا ُمذِهًلا وُمثيًرا ) مثال ذلك، تطهير بيت اهللا    (كان ُادِّعاؤه الرصين للسلطان     . أس:باب تدع:و العتقاله    

وما ُادَّعى أحٌد سلطة ُمستقلَّة . ل:م ُيقدِّم أحد المعلمين قرارًا، أو تفوَّه بتصريٍح قطُّ دون أن ُيبرز تفويضه            
وم::ا نس::ب تعل::يمه إل::ى ُمعلمي::ن . بك::لِّ مع::نى الكلم::ة كالت::ي ُاس::تخدمها س::يدنا عيس::ى المس::يح بي::ن ال::ناس

كان هؤالء الرؤساء ُيريدون أن ُيعلن سيدنا عيسى المسيح بصراحٍة . » أنا أقول لكم«: آخرين، بل قال
، ويصير في إمكانهم ف:يكون آن:ئذ ف:ي أيديه:م تهم:ة جاه:زة بالكفر      . مكش:وفة أنَّ:ه المس:يح المل:ك المخ:تار      

 .  إلقاء القبض عليه في الحال
 

سيكون الجواب على سؤاله . ألق:ى س:يدنا عيسى المسيح عليهم سؤاًال ليكشف دوافعهم الحقيقية        
فإن لم . شهد أنَّ سيدنا عيسى المسيح كان المسيح الُمنتَظر) عل:يه الس:الم  (جواب:ًا لس:ؤالهم، إذ إنَّ يح:يى         

سالمه (ُاقتراب مملكة اهللا، فإنَّهم لن ُيرحِّبوا بحضوره في سيدنا عيسى المسيح ُيصدِّقوا نبوَّة يحيى عن 
. إنَّهم لم يقبلوا رسالة النبي يحيى. لقد وضع سؤال سيدنا عيسى المسيح أعداءه في مأزٍق حرج         ). علينا

إضافة . ٍسف:إن ق:الوا االغتس:ال ال:ذي دع:ا إل:يه ك:ان م:ن السماء، فكان عليهم أْن ُيصدِّقوه ويتبعوه بحما          
إل:ى ذل:ك، كانوا سيحصلون على جواب سؤالهم، ألنَّهم كانوا سُيدركون أنَّ سيدنا عيسى المسيح ُاستمدَّ            

م::ن «وُربَّم::ا أرادوا أن يقول::وا إنَّ س::لطانه ك::ان   . س::لطانه م::ن ذات المص::در الس::ماوي كالنب::ي يح::يى    
لن . لذلك، الذوا بالصَّمت . لناس، غ:ير أنَّه:م علم:وا أنَّ ذل:ك سُيعرِّض:هم لص:عوبات كث:يرة مع ا                 »ال:ناس 

 !  يردَّ سيدنا عيسى المسيح على سؤال واضح طرحه الناس وهم يعرفون الجواب ويرفضونه
 
 مثُل الفالحين األشرار] 19 ـ 9  [

كان لحبيبي كرم «: ، حي:ث ش:بَّه اهللا الش:عب بك:رم      ]7 ـ   5:1[ُيذكِّ:ر ه:ذا الم:ثل بن:بوَّة إش:عياء           
ى حجارت:ه وغرس:ه ك:رَم َس:ورق وب:نى ب:رجًا في وسطه ونقر فيه أيضًا               فنق:به ونقَّ:   . عل:ى أكم:ة خص:بة     

 . ِمعصرة فُانتظر أن ينتج عنبًا فأنتج عنبًا رديئًا
  



ماذا ُيصنع أيضًا لكرمي . واآلن، ي:ا س:كان أورش:ليم ورج:ال يهوذا، ُاحكموا بيني وبين كرمي             
أنتزع . اآلن أعرفكم ماذا أصنع بكرميوأن:ا ل:م أص:نعه له؟ لم:اذا إذ ُان:تظرت عن:بًا ص:نع عنبًا رديئًا؟ ف        

وأجعله خرابًا ال ُيقَضب وال ُينَقب فيطلع شوك . أه:دم جدران:ه فيص:ير لل:دوس       . س:ياجه فيص:ير للرع:ي     
 .  وحسك وُأوصي الغيم أن ال ُيمطر عليه مطرًا

 
، فإذا سفك دٍم. فُانتظر حقا. وغ:رس لذَّته رجال يهوذا . إنَّ ك:رم ربِّ الج:نود ه:و بي:ت إس:رائيل         

 .  »وعدًال، فإذا صراخ
لم يحيوا وفق مبادئ العدل والرَّحمة، ولم . ُاشتهاه فيهم» ثمرًا«لق:د حك:م اهللا عل:ى ش:عبه ألنَّ:ه ل:م يحمل        

 .  ُيخِلصوا له إخالصًا تاما، ورفضوا قبول رسله األنبياء
 

وأدركوا أنَّ فكَّ:ر س:امعو س:يدنا عيس:ى المس:يح ح:اًال بالم:ثل القدي:م ال:وارد ف:ي ك:تاب ال:توراة،                    
» األرض«الك:رم ف:ي م:ثله ُيومئ إلى البالد، وُيمثِّل المستأجرون بني إسرائيل الذين وضع اهللا رسالته      

وُيشير العبيد إلى األنبياء الذين بعثهم اهللا ليدعوا الناس إلى العودة إليه، فيحيوا في المحبَّة    . ف:ي عهدتهم  
. د رفض شعب اهللا األنبياء وتجاهلوهم واحدًا بعد آخرلق. والطاعة مع اهللا، وبالعدل والرحمة مع الناس

. بطيء الغضب وكثير اإلحسان والوفاء إله رحيم ورؤوف«وش:دَّد س:يدنا عيسى المسيح على أنَّ اهللا   
ُمفتقٌد إثم اآلباء في . ولكنَّه لن ُيبرئ إبراءً   . غافر االثم والمعصية والخطيَّة   . ح:افظ اإلحس:ان إل:ى أل:وف       

 ).7 ـ 6: 34التوراة الشريفة، سفر الخروج . (»ء األبناء في الجبل الثالث والرابعاألبناء وفي أبنا
   

هللا الح:قُّ كلُّ:ُه ف:ي أْن يك:ون ُمتش:دِّدًا م:ع ش:عبه، وم:ع ذل:ك أرس:ل لهم نبيا إثر نبّي ليدعوهم إلى             
 س::يدنا عيس::ى ، ُمش::يرًا بوض::وٍح ال يق::بل الش::كَّ إل::ى أنَّ»المس::يح المخ::تار«وأخ::يرًا بع::ث إل::يهم . ال::توبة

إنَّ ق:تلهم له ه:و إش:ارة ُأخ:رى جل:يَّة إل:ى حقيقة أن سيدنا عيسى        . المس:يح ك:ان آخ:ر محاول:ة ل:ردِّ ش:عبه      
فدية (سيكون رفض ُابن اهللا     . المس:يح ع:رف أنَّ اليهود سيرفضونه، وُيسيئون معاملته، وأخيرًا يقتلونه          

لن سيدنا عيسى المسيح اآلن أنَّ اهللا سيأخذ وُيع. ، آخر رفٍض نهائيٍّ ُيسمح به للشعب اليهودي )اإلنس:ان 
الك::رم م::نهم وُيعط::يه آلخري::ن، ُمش::يرًا بذل::ك إل::ى أنَّ العض::وية ف::ي مملك::ة اهللا، وُامت::يازات ش::عب اهللا      

 . الُمختار سُتعطى جميعها لشعوب العالم
  

إنَّ ختم ُيؤك:د س:يدنا عيس:ى المسيح أنَّه وإْن ُرِفض من ِقَبل اليهود وُقِتل، ف             ] 18ـ   17: 20  [
إنَّ َرْف::ض س::يدنا عيس::ى . مملك::ة اهللا» ب::ناء«األساس::ي ف::ي » الحج::ر«موافق::ة اهللا م::ا ي::زال عل::يه، فه::و 

 . المسيح كفدية للناس، ُمعيَّنة من ِقَبل اهللا، تترتب عليه نتائج خطيرة
  

 دفع الجزية لقيصر] 26 ـ 20  [
ول على بعض التصريحات خوف:ًا م:ن أن يهاجموه من تلقاء أنفسهم، حاول رجال الدين الحص       

كانت الضرائب  . م:ن س:يدنا عيس:ى المس:يح ُتث:ير المس:ؤولين ال:رومان فُي:بعدونه عن االتِّصال بالشعب                  
وكانت هذه الضريبة موضع جدل حامي الوطيس في        . مفروض:ة عل:ى ك:لِّ ش:خٍص ب:الٍغ يدفعه:ا سنويا            

 الخ::الف ف::ي نظ::ر ال::يهود    كان::ت نقط::ة . فلس::طين كلِّه::ا، وص::ارت س::ببًا لع::دد م::ن ال::ثورات الدام::ية       
الُمتعص:بين ُادِّع:اءهم أْن ال مل:ك يس:ود عل:يهم غ:ير اهللا، وكان دفع الجزية أليِّ ُامرئ آخر غيره، خطًأ           

ال يج::ب دف:ع الج:زية، فس::ُيبلغون   : ف:إذا ق:ال  . ل::ذا، ص:يغ ه:ذا الس::ؤال لُيس:قطه ف:ي الف::خ    . كب:يرًا ال ُيغ:َتَفر  
يج:ب أن ُتدَف:ع، فس:ُينفِّر الجواب وفرة من       : وإذا ق:ال  . لب:يالطس الح:اكم الرومان:ي ح:اًال، وس:وف ُيع:َتقَ           

 .  ُمؤيديه
 



فلم يترك ردُّه مكانًا لالتِّهام بخيانة الدَّولة،       . ع:رف س:يدنا عيس:ى المسيح ما ُتخفيه قلوب الناس          
وك::ان ح:قُّ إص::دارها  . كان::ت عالم:ة الملك::ية ف:ي قدي::م ال:زمان إص::دار عمل:ةٍ    . وإنَّم:ا ن:بَّه عل::ى والئ:ه هللا   

: لذا قال سيدنا عيسى المسيح. َتَرفًا به عالميًا، وكان هذا االمتياز يحمل في طيَّاته حقَّ فرض الجزيةُمع
: إذا قبل:تم عمل:ة قيصر وُاستعملتموها، فأنتم ُملزمون بقبول حقِّ قيصر في فرض الجزية، ُثمَّ تابع قوله          

 . رولكن ثمَّة ِملك يعود إلى اهللا كليا، وال ُتطاع فيه أوامر قيص
  

ويعني . يق:ول س:يدنا عيس:ى المسيح قد يكون اإلنسان في ذات الوقت مواطن السماء واألرض            
يح::ترم المواط::ن الدول::ة ويط::يع . ه::ذا أنَّ ل::دى الم::رء أك::ثر م::ن والء، وال يس::تطيع أن ُيهم::ل أي::ا م::نهما 

 يتذكَّر دائمًا، أنَّ    ولكن فيما ُيعطي المرء ما لقيصر لقيصر، عليه أن        . توج:يهاتها ض:من مجاله:ا الُمَم:يَّز       
وهذا ال . حق:وق قيص:ر محدودة، وال حقَّ له في ِملك اهللا تعالى ينبغي أن ُيقدَّم الوالء األوَّل واألخير هللا   

ُيس:وِّغ له أن ي:تخلَّى عمَّ:ا له لقيص:ر، ولكنَّه يعني أن عليه أْن يضع ُنصب عينيه دائمًا أنَّ األكثر أهميَّة        
 .إن انعكاس إخالصنا هللا يظهر في تصرفنا اليومي. بل هللافي الحياة ليس ُملكًا لقيصر 

   
 قيامة األموات] 40 ـ 27  [

ك::ان الص::دوقيون ُيش::كِّلون ط::بقة رئاس::ة رج::ال الدي::ن، وك::انوا محافظي::ن، أرس::توقراطيين،        
دنيوي:ي التفك:ير، عل:ى ُاس:تعداد تام للتَّعاون مع الرومان، األمر الذي ساعدهم على ُاالحتفاظ بمركزهم                 

وأنك::روا عق::يدة الح::ياة بع::د الم::وت . فعارض::هم القوم::يون الوطن::يون والُمتدي::نون عل::ى الس::واء. ُمَم::يَّزال
وح:اولوا ه:نا أن يس:خروا م:ن فك:رة قيامة األموات بإشارتهم إلى الزواج بُامرأة            . والُمج:ازاة بع:د الق:بر     

 كان يموت رجٌل بال نسل، فلمَّ:ا . لق:د حال:ت ه:ذه الع:ادة دون ُاالبق:اء عل:ى ُاس:م األس:رة باس:تمرار            . األخ
فإن ُأعيَد الرجاُل للحياة فستكون المرأة  . ك:ان عل:ى أخ:يه أن ي:تزوَّج بأرمل:ته وُيق:يم ذريَّ:ة لألخ الُمتوفَّى                

وفي هذه الحال، سُتحلِّل الشريعة، في اآلخرة، ما . في اآلخرة، دون شّك، زوجة للسبعة في وقٍت واحد       
 .   بحقٍّ، أنَّ األمر غير معقوللقد ُاستنتجوا. حرَّمته في هذه الدنيا

في هذه . س:تكون ُمشابهة لألحوال هنا  ،وُاف:ترض الص:دوقيون خط:ًأ، أنَّ األح:وال ف:ي الح:ياة اآلخ:رة       
الدن:يا ي:تزوَّج ال:رجال والنس:اء ل:ُيخلِّفوا وُيح:افظوا عل:ى الس:اللة البش:رية، ولك:ن ل:ن يك:ون ف:ي اآلخرة                          

ل::تحدِّي بإش::ارة إل::ى لق::اء موس::ى م::ع اهللا ع::ند العلَّ::يقة   وُينه::ي س::يدنا عيس::ى المس::يح ا . زواج وال م::وت
وُأفِحَم خصوم . وُتبره:ن الط:ريقة الت:ي ألم:ع بها موسى إلى اهللا على وجود قيامة من الموت            . الُمش:َتِعلة 

 .  إفحامًا تاما) سالمه علينا(سيدنا عيسى المسيح 
 

إن الجنة هي أن نكون في » مادية الملذات«لق:د ح:اول اإلنس:ان أن يفس:ر الج:نة حسب مشتهاه       
 .  محضر اهللا
 

 سيِّد النبي داود عليه السالم] 44 ـ 41  [
اللقب األكثر » ُابن داود «فلقد كانت العبارة    . يط:رح س:يدنا عيس:ى المس:يح ه:نا س:ؤاًال ُمح:رجاً             

ملكًا ش:يوعًا للمس:يح الملك المنتظر لدى اليهود، إذ كان ُيشير إلى أنَّه سينحدر من ُساللة داود، ويصير     
ويقتبس سيدنا عيسى المسيح من الزبور الشريف الذي تحدَّث عن مجيء المسيح، حيث  . ُمبجًَّال نظيره 

ومع ذلك، يكون ربَّه؟ لقد » ُابنه«كيف يا ُترى ينحدر المسيح من ساللة داود         . »كربِّه«ُيشير إليه داود    
 .  مهألقى سيدنا عيسى المسيح هذا السؤال الصعب بتروٍّ لُيقاوم به خصو

 
إنَّ::ه . ُمخ::تلطًا بالس::يادة األرض::ية، والبس::الة الحرب::ية، والغ::زو العن::يف» ُاب::ن داود«ك::ان اللق::ب 

يس:تخدم ه:ذا االقت:باس م:ن ال:زبور ل:ُيدلَّ عل:ى أنَّ المس:يح المن:تظر ليس ابن داود بهذا المعنى المحدود                   



ما يزال  ) سالمه علينا (عيسى المسيح   بالري:ب، وِط:بقًا لش:هادة الكت:ب المقدَّس:ة كلِّه:ا، أنَّ س:يدنا                . ال:تافه 
ونعلم علم اليقين أنَّه صعد إلى السماء، وهو جالس بجالل، عن        . وحده حيا اليوم من بين جميع األنبياء      

يمي:ن اهللا، يبس:ط س:لطانه ل:يس عل:ى مملك:ة سياس:ية مح:دودة، ولكن على مملكة اهللا، وفي قلوب وحياة                         
 .  ود في نهاية الدهورالناس، حيث يجد اهللا مكانًا، إلى أن يع

 
ك::يف يك::ون س::يدنا عيس::ى المس::يح س::يِّد داود النب::ي؟ لمَّ::ا أخ::بر الم::الك ج::بريل م::ريم الع::ذراء    

كيف يكون «: ، ُاضطربت وقالت»المسيح«ع:ن مش:روع اهللا العظ:يم م:ن أج:ل مجيء      ) عل:يها الس:الم   (
غير أنَّنا نجد عونًا . رونح:ن أيض:ًا ُنق:ابل مع:نى س:ؤال س:يدنا عيسى المسيح بُاضطراٍب كبي         » ل:ي ه:ذا؟   

اهللا بتجاوبها باإليمان ) عليها السالم(لقد أرضت مريم العذراء   . وُأم:ثولة لدى األنبياء الذين أرضوا اهللا      
اهللا بتصديقه ) عليه السالم(وأرضى نوح . بق:وَّة ال:رب الفائق:ة وق:تما ل:م تس:تِطع أن تفه:م بقوَّته:ا العقل:ية             

، فب::نى فلك::ًا عل::ى أرٍض يابس::ة، ُمعل::نًا ع::ن إيمان::ه )ان ع::ارمفيض::(كلم::ته ع::ن وق::وع ش::يٍء ل::م يخت::بره 
واتكال:ه الراس:خ عل:ى اهللا، ونح:ن أيض:ًا نق:وى عل:ى إرض:اء اهللا بطلب:نا اإليم:ان حي:نما ال نقدر أن نفهم                   

 . األمور
  

 الحكم على رؤساء الدِّين] 47 ـ 45  [
 ُينَظر إليهم كقدوة، ولكنهم ُيه:اجم س:يدنا عيس:ى المس:يح، م:رَّة أخرى، رؤساء الدِّين الذين كان           

ومع أنهم عرضوا أعمالهم الدينية بفخر أمام الناس، ُمصلِّين . لم يكونوا ممثلين حقيقيين هللا أمام الشعب   
. بقلوبهم ودوافعهم: عالن:ية، مقدِّمي:ن الص:دقات، ب:يد أنَّهم كانوا غير مبالين في كيفية ظهورهم أمام اهللا     

وكان:ت ص:لواتهم ُتق:دَّم بالدَّرجة األولى لتترك أثرًا على الناس، لذا، ما    لق:د ُاس:تغلُّوا الفق:ير والض:عيف،        
إنَّ األعم::ال الدين::ية الحقيق::ية ف::ي نظ::ر اهللا ه::ي أن يح::يا الم::رء بُاس::تقامة،   . نفع::ت ش::يئًا أم::ام الله::تعالى 

اء أن، ونرى في سفر األنبي  . العدل والرحمة أفعال تنبع من موقف الفؤاد      . ويكون رحيمًا وُمحبا للجميع   
لقد كان ) . 16:7سفر النبي صموئيل األول . (»اإلنس:ان ي:نظر إل:ى المظه:ر وأمَّا الرب فإلى القلب      «

ف::ي الواق::ع أول::ئك الذي::ن أحدث::وا وقع::ًا ف::ي ال::ناس بتديُّ::نهم وبش::كل لباس::هم، ُمظهري::ن ك::م م::رَّة ُيص::لُّون    
م لن:يل العق:اب من اهللا، ألنَّهم   وُيقدم:ون الص:دقات، وتطلَّ:ع إل:يهم ال:ناس كق:دوة دين:ية، ك:انوا ف:ي ط:ريقه            

 ).  3 ـ 1: 17: أنظر. (أساؤوا في تمثيلهم هللا، وأضّلوا الناس ضالًال بعيدًا
 
 
 
 
 
 

   
 اإلصحاح الحادي والعشرون

 
 سيدنا عيسى المسيح يعرف خفايا قلوب الناس] 4 ـ 1  [

س:يدنا عيس:ى المس::يح   وُتخ::برنا أنَّ . توضِّ:ح ه:ذه القص::ة حق:يقة أنَّ اهللا ي:نظر إل::ى قل:وب ال:ناس      
ومع أنَّ . ليس ثمَّة ما يخفى عنه    . تطلَّ:ع إل:ى أف:ئدة س:امعيه وع:رف م:ا ي:دور ف:ي دواخله:م بالق:ياس إليه                    

فلقد قدَّمت . تقدم:ة األرمل:ة كان:ت ت:بدو قل:يلة الق:يمة ل:دى ال:ناس، فإنَّ:ه عرف أنَّها كانت عظيمة لدى اهللا               



نظر الناس إلى الكميَّات المقدَّمة، غير  . بَّة وتقوى اهللا  بس:خاء وفرح كلَّ ما ُاستطاعت تقديمه بدافع المح        
 . أنَّ سيدنا عيسى المسيح نظر إلى حياة وأفئدة الذين أعطوا

  
 تحذيرات عن خراب القدس] 19 ـ 5  [

م ع::ندما خ::رَّب ال::رومان مدي::نة الق::دس، 70لق::د تحقَّق::ت ن::بوَّة س::يدنا عيس::ى المس::يح ه::ذه ع::ام  
ويس:تخدم س:يدنا عيسى المسيح هذا لُيشير إلى عالمات قيام الساعة،            . تهاوهدم:وا مبان:ي بي:ت اهللا بجمل:        

مش:دِّدًا عل:ى ظفره النهائي في مجيئه الثاني، وبلوغه ذروة مملكة اهللا، حاثا أتباعه على العيش بطريقة               
 .تجعلهم على ُاستعداٍد لمجيئه

   
 عالمات النهاية] 19 ـ 8  [

ْن يدَّعون أنهم المسيح، وأنبياء وديانات كاذبة في الفترة  ح:ذَّر س:يدنا عيس:ى المس:يح من قيام مَ          
. وعل:ى أت:باعه أالَّ ي:نخدعوا بم:ثل ه:ؤالء األدع:ياء أو الديانات      . الس:ابقة لمجي:ئه الثان:ي ُتض:لُّ الكثيري:ن       

وأشار سيدنا عيسى المسيح . وس:تتميَّز ه:ذه األوق:ات أيض:ًا باالض:طراب بين األمم، وفي عالم الطبيعة           
، »وال::ناس جم::يعًا«باعه سُيض::طهدون م::ن ِق::َبل ق::ادة الدي::ن والسياس::ة والُم::نظَّمات الدن::يوية،  إل::ى أنَّ أت::

وس:يكون ه::ذا االض::طهاد قاس:يًا ش::ديد القس::وة، ويش::مل   . وس:ينقلب ض::دَّهم ح::تَّى نف:ر م::ن أف::راد أس::رهم  
يخدمون غ:ير أنَّ ه:ذه األح:وال العس:يرة سُتقدِّم فرصة ألتباعه ليشهدوا له، وس     . الس:جن والم:وت أيض:اً   

وطالما ما يزال حيا، جالسًا عن يمين اهللا، فإنَّه يعرف أحوالهم، وفي طوقهم           . به:ذا غ:رض اهللا وقص:ده      
ويستطيع المؤمن أن يتأكَّد من أنَّ اهللا يتحكَّم بكلِّ شيٍء، وأنَّه سُيتمِّم قصده،         . االتِّكال على عونه وتأييده   
هو بيد  ) سالمه علينا (ير أتباع سيدنا عيسى المسيح      ومهما يحدث، فإنَّ مص   . ح:تَّى وإن عانى هو كفردٍ     

 .اهللا، وسيكون لهم نصيب في الجنَّة
   

 نهاية المدينة اآلثمة] 24 ـ 20[  
لق:د س:قطت المدينة بيد الجيوش       ). م70ع:ام   (ُيش:ير س:يدنا عيس:ى المس:يح إل:ى خ:راب الق:دس               

وهل:ك وفق:ًا   . ق:ال حج:رًا بع:د حج:رٍ    الرومان:ية بع:د حص:ار ش:ديد ومجاع:ة قاتل:ة، وُأِخ:ذت المدي:نة كم:ا يُ         
وُانُتزع::ت .  أل:ف إنس::ان 97ل:رواية الم::ؤرِّخ ال::يهودي يوس:يفوس، مل::يون وأل::ف نس:مة، وُأِس::ر حوال::ى    

وكشفت أعمال . حج:ارة بي:ت اهللا ل:ُتجَمَع ال:رقائق الذهب:ية الت:ي س:الت م:ن السقف وقتما التهمته النيران          
وكان خراب . ، وقد تداعت من الجدران بيد الغزاة ع:ددًا كب:يرًا م:ن ه:ذه الحجارة       1968التنقي:ب ع:ام     

الق:دس عقاب:ًا لخطايا بني إسرائيل ورفضهم طريق اهللا، وتتميمًا لما حذَّر منه، وتنبأ به األنبياء والكتب        
44 ـــ 19:41: أنظر(لذا، بكى سيدنا عيسى المسيح ورثى مصير القدس       . السماوية والمسيح نفسه  

ونجد هنا أيضًا أنَّ اهللا ُيعطي المؤمنين .  ُأناس:ًا، ب:ل أن ُيق:بل الجميع إلى التوبة        اهللا ال يش:اء أن َيْهِل:ك      ) . 
لقد وصفت هذه النبوَّة األيام األخيرة للمدينة المقدَّسة، وحذَّرت جميع          . فرص:ة لل:نجاة م:ن ال:يوم األخير        

كبير من أتباع سيدنا  أدرك عدد   . الذي:ن رأوا هذه العالمات ليلوذوا بالفرار قبل أن ُتطبق عليهم الكارثة           
. عيس:ى المس:يح هذه العالمات الواردة في النبوَّة وأطاعوا تحذيرات موالهم للهرب إلى الجبال، فنجوا               

وتش::تَّت الش::عب ال::يهودي ط::بقًا له::ذه الن::بوَّة، ف::ي جم::يع أنح::اء المعم::ورة لم::دَّة ق::روٍن، وذاق م::رارة          
 . ن قيام الساعةوُيومئ ُجماع هذا إلى أنَّ أيَّامنا قريبة م. االضطهاد
  

 في األيَّام األخيرة عالمات الساعة كونية] 28 ـ 25  [
تك:ون عالم:ات ف:ي الش:مس والقم:ر وال:نجوم، ف:ُتؤثِّر عل:ى توازن الطبيعة، وُيصيُب األمَم في                     
األرض قل:ٌق ش:ديد ورع:ٌب ج:رَّاء ص:خِب عصرنا، ويكاد يموت الكثيرون من الخوف ومن ُانتظار ما           



أليست هذه . داه:م ال:ناَس والطب:يعَة نفس:ها جيش:اٌن وُاض:طراٌب وخوف وخطٌر ويأس            وُي. س:يحلُّ بالع:الم   
ص:ورة عالم:نا ال:يوم؟ وبدي:ل أْن ُنعط:ي مكان:ًا للخ:وف، يوص:ينا سيدنا عيسى المسيح بالتمسُّك بأهداب                

ة أخرى، وأخيرًا سيتحقَّق نجاة الناس والعالم حينما يجيء مرَّ      . ال:رجاء والش:جاعة ألنَّ النهاية قد َقُرَبت       
أنَّ ] 25 ـ 8:18[وُيوضِّ:ح س:فر روم:ية ف:ي الرس:الة إل:ى أه:ل رومية        . ل:يجعل جم:يع األش:ياء كامل:ة      

وما يزال الكون ُيحتفظ لُيعتق مثلنا من عبودية        . الك:ون كلِّ:ه ين:تظر بف:ارغ الصبر إعالنه لعهده األزلي           
التي يمرُّ بها العالم من حولنا ستكون كآالم     إنَّ األوقات الصعبة    . الفساد، وتنعم بحريَّة أحبَّاء اهللا العتيدة     

إنَّ أجسادنا تشتاق  . ولكنَّها لن تكون من حولنا وحسب، بل ستكون في دواخلنا أيضاً          . المخ:اض للُحبلى  
م::ا ي::زال اهللا تع::الى يحج::ز ك::لَّ ش::يٍء إل::ى أن تص::ير الخل::يقة   . أيض::ًا لل::نجاة بالك::امل م::ن آث::ار الخطاي::ا 

وننتظر تحريرنا . لُتع:َتَق ف:ي الوق:ت ذات:ه لتل:تحق باألمج:اد العت:يدة أن ُتس:تعلن        والكائ:نات كلُّه:ا مس:تِعدَّة     
الذي أقام يسوع من األموات ساكنًا فيكم، فالذي أقام المسيح ) اهللا(روح «بص:بٍر، عارفي:ن أنَّ:ه إذا ك:ان        

س::فر روم::ية، رس::الة روم::ية  . (»م::ن األم::وات س::ُيحيي أجس::ادكم المائ::تة أيض::ًا ب::روحه الس::اكن ف::يكم    
8:11 .( 

  
 لن تتغيَّر رسالته أو ُتنَسخ] 33 ـ 29  [

إل:ى الج:يل ال:ذي عاي:ن سقوط      » ه:ذا الج:يل   «وُتش:ير ع:بارة     . ُتم:ثِّل ش:جرة التي:ن بن:ي إس:رائيل         
األيام «ُيس:مِّي اإلنج:يل الشريف هذه القرون      . الق:دس وال:ناس العائش:ين بع:د أي:ام س:يدنا عيس:ى المس:يح               

اء باألنبياء قديمًا بأنواع وطرق كثيرة، كلَّمنا في هذه األيام األخيرة في       اهللا بعد ما كلَّم اآلب    «،  »األخ:يرة 
 ). 2 ـ 1:1الرسالة إلى أهل رومية (» ُابنه الذي جعله وارثًا لكلِّ شيٍء الذي به أيضًا عمل العالمين

  
ليهود فلم تكن رسالته . إنَّ:ه ال يعتق وال ُيْنَسخ     . ُيعل:ن س:يدنا عيس:ى المس:يح أنَّ كالم:ه ال ي:زول             

لجميع الناس، في كلِّ األجيال، طالما هو حيٌّ اآلن، وجالٌس          » رسالة شاملة «زمان:ه وحسب، بل كانت      
رسالته هي آخر رسالة من    : وال يمكن أن ُتبَطل   . وبما أنَّه ما يزال حيًَّا، فلرسالته سلطان      . عن يمين اهللا  

 ! اهللا وطريقه الُمَعّد للهرب من عقاب يوم الدين
  

دخ:ل دن:يانا بط:ريقة جديدة، من خالل سيدنا عيسى          . حاض:ٌر ومس:تقبل   :  مظه:ران  ولمملك:ة اهللا  
، إذ يص::ير ف::ي االمك::ان إدراك وُاخت::بار  »ملك::وت اهللا قري::ب«، ال::ذي علَّ::م أنَّ )س::المه علي::نا(المس::يح 

. ًالولم تأِت المملكة في الوقت ذاته إتيانًا كام. س:لطان اهللا، ف:رحه، وج:وده، والدخ:ول والتم:تُّع ف:يه اآلن            
إنَّه لم يكمل بعد، غير أنَّه سيكمل حينما       . لق:د تمَّ ُاختبار سلطان اهللا وحضوره في حياتنا بصورة جزئية          

. يع:ود سيدنا عيسى المسيح إلى األرض، ليضع حدا للحقبة الحاضرة هذه، ويفتح أبواب الحقبة القادمة          
ي في النهاية المكان األبدي ألولئك الذين وسُيعط. يس:ود اهللا اآلن ف:ي األف:ئدة حي:نما ُيعط:يه الناس مكاناً           

 .  ملك في قلوبهم
 

 ِعْش كلَّ يوم وكأنَّه آخر يوٍم لك] 38 ـ 34  [
علينا أن نحذر من فكرة أن عودة سيدنا عيسى المسيح وحلول اليوم األخير بعيدان جدًَّا، فيقتر  

ء، أو ن:ندمج بمش:اغل الحياة   ُان:تظارنا بس:بب الع:يش م:ن أج:ل ال:يوم، ون:نهمك باألف:راح والب:يع والش:را             
علي:نا أن ن:توقَّع مجيئه الوشيك دائمًا، ُمصلين    ). عل:يه الس:الم   (وه:ذا عي:ن م:ا وق:ع لج:يل ن:وٍح             . اليوم:ية 

 . وعائشين حياة طاهرة نقيَّة
  



ُترينا اآليتان كيف قضى سيدنا عيسى المسيح آخر أسبوع من حياته، ليكون ذلك أسلوبًا ] 38 ـ 37  [
، وُنمضي الليالي )المسيح(ف:ُنعلِّم وندع:و ال:ناس إل:ى اإليمان باهللا بواسطته       : نا اليوم:ية  نح:تذيه ف:ي حيات:     

غ:ير تاركي:ن الموض:ع ال:ذي وضعنا فيه اهللا أال وهو     . بالدع:اء كم:ا ُاع:تاد أن يفع:ل ف:وق ج:بل الزي:تون              
 :  وقد جاء في آثار األقدمين. العمل الذي هو جزء من العبادة
 ًا وعش آلخرتك كأنك تموت غدًاـ عش ليومك كأنك تعيش أبد

 .  ـ أن تعيش هللا يعني أن يملك اهللا كلَّ كيانك
 :  ـ وما أروع ما قال له الهجويري

واهللا مـا شرَقت شمٌس وال غربت إال وأنَت في ِفكري ووسواسي وما تنفست              
محـزونًا وال فـرحًا إّال وذكرك مقرون بأنفاسي وما جلسُت إلى ناٍس ُأحدُِّثُهم إال               

 َحديثـي بيَن ُجلَّاسي وما هممُت بشرِب الماِء من َعَطٍش إال رأيُت خياًال              وأنـتَ 
 منَك في الكأِس

 
 
 
 
 
 
 
 

)6( 
 اآلالم
 
 

 اإلصحاح الثاني والعشرون
 وليمة الفصح

 
تمَّت في وقائع األيام الثالثة التالية، سائر اإلشارات النبوية التي قيلت منذ مئات السنين، بأدقِّ                

العشاء «ولك:ي نفه:م أهم:ية ه:ذا الح:دث ال:ذي ُيدعى       . ة س:يدنا عيس:ى المس:يح وموت:ه    تفاص:يلها ف:ي ح:يا    
 ـ ُمشيرًا إلى آخر وجبة طعام لسيدنا عيسى المسيح مع صحابته قبل صلبه بيوم واحٍد ـ ينبغي           »األخير

، وكان الِفصح حدثًا حاسمًا، وال غرو     . »الِفصح«ل:نا الع:ودة إل:ى ح:ادٍث وق:ع منذ مئات السنين، ُيدعى               
وقد توافقت رسالة اهللا . ف:ي ت:اريخ بني إسرائيل، عيَّنه اهللا كرمٍز قاطع ُمشيرًا إلى سيدنا عيسى المسيح            

عليه (، وفي زمن موسى )عليه السالم(فوفَّر ذبيحة لفدية حياة ُابن إبراهيم : وه:ذا الرم:ز ع:بر األجيال    
ف::نحروا . وع، إذ ُاتَّ::بعوا تعل::يماته، نج::ا جم::يع الذي::ن آم::نوا ب::تحذير اهللا م::ن كارث::ة وش::يكة الوق::  )الس::الم

ولمَّا حلَّت دينونة اهللا على األرض،    . خ:روفًا، ورشُّ:وا ج:زًءا من دمه فوق قائمة الباب العليا في بيوتهم             
التوراة، سفر الخروج : أنظر(لقد أنقذهم دمُّ فدية اهللا  . وم:ات بكر كلِّ عائلة، نجا كلُّ الذين ُاحتموا بالدَّم         

ل::ذا، ُيعلَّ::م مع::نى قصَّ::ة .  اهللا ال::ناس أن ي::تذكَّروا ه::ذا الح::دث ك::لَّ س::نة وال ينس::وهوأم::ر). 14 ـ 12: 1
 .  الِفصح في كلِّ مجمٍع من مجامع اليهود قبل شهٍر من حلول العيد سنويا



 
ك:ان رم:زًا ُقِص:د به أن يقودنا لندرك أنَّ سيدنا عيسى             » الِفص:ح «وُيعل:ن اإلنج:يل الش:ريف أنَّ        

رضي اهللا (وهذا هو سبب ُهتاف النبي يحيى . كذب:يحة اهللا، ُيخلِّ:ص العالم بدمه     ) اس:المه علي:ن   (المس:يح   
 . »هوذا ذبيحة اهللا التي ترفع خطيَّة العالم«: أثناء عماد المسيح قائًال) عنه

  
ك:يف يس:تطيع ه:ذا الح:دث ال:ذي وق:ع ف:ي ف:ترة ُمعيَّنة من التاريخ أن يفيد العالم كلَّه؟ اهللا أبدي                     

 بزم:ٍن، ل:ذا، ففض:حية س:يدنا عيس:ى المسيح فعَّالة بالقياس إلى جميع الناس المولودين قبل        ول:يس مق:يَّداً   
. »ُذب:ح قبل تأسيس العالم    ) المس:يح (أنَّ  «وُيعل:ن اهللا ف:ي اإلنج:يل الش:ريف          . دخو:له ت:اريخ الع:الم وبع:ده       

ذات الطريقة فك:لُّ الذي:ن عاش:وا ق:بل ه:ذا الحدث هم أيضًا ُمخلَّصون ب             ) . 13:8س:فر ال:رؤيا     : أنظ:ر (
الت:ي خل:ص به:ا الذي:ن ُوِل:دوا بع:د الح:دث، أي باإليم:ان بكلم:ة اهللا ووض:ع ثق:تهم ورج:ائهم بتدبيره من                        

ولهذا . ، وسائر الذين تمثَّلوا بإيمانهم)صلوات اهللا عليهم(وه:ذا م:ا فعل:ه إبراهيم ونوح وموسى          . أجله:م 
، م::ع أنَّ )8:56يوح::نا (» وف::رحإبراه::يم تهلَّ::ل ب::أن ي::رى يوم::ي ف::رأى «: ق::ال س::يدنا عيس::ى المس::يح

 .  عاش منذ قرون طويلة قبل المسيح) عليه السالم(إبراهيم 
 

وحي:نما ُاح:تفل س:يدنا عيس:ى المس:يح بول:يمة الفص:ح القومية هذه التي كانت الوليمة المركزية              
 لل::يهود، إذ كان::ت ُتذكِّ::رهم ب::الخالص العظ::يم ال::ذي حص::لوا عل::يه م::ن الع::بودية ب::دم الذب::يحة، رأى أنَّ    

يض:مُّ إض:افة إل:ى ذل:ك، إنق:اذًا ش:امًال ب:يد اهللا م:ن ع:بودية الخطي:ئة والم:وت لجم:يع شعوب                          » الفص:ح «
» ألنَّ فص::حنا أيض::ًا المس::يح ق::د ُذِب::ح ألجل::نا«ويق::ول اإلنج::يل الش::ريف م::ن ث::مَّ ُمخاط::بًا األم::م، . الع::الم

بحت وُاشتريتنا هللا ألنَّك ذُ ... مستحق أنت «، ويق:ول ف:ي مك:ان آخ:ر          )5:7رس:الة كورن:ثوس األول:ى       (
كان سيدنا عيسى المسيح الخروف الضحية الذي ُسفك ). 5:9اإلنج:يل الشريف، سفرالرؤيا    (» بدم:ك 

وسوف نرى في . دم:ه م:ن أج:ل خط:يَّة جم:يع الذي:ن ُاعت:بروه تدب:ير اهللا م:ن أجلهم، وقبلوه كفدية عنهم                     
 .  روف وليمة الِفصحالفصول القادمة كيف أنَّ أحداث موته ُتطابق تمامًا ُمتطلَّبات خ

 
 يهوذا يخونه] 6 ـ 2  [

ك:ان ك:لُّ َذَك:ٍر ب:الٍغ يع:يش ف:ي بقع:ة ال ت:بعد أك:ثر م:ن خمس:ة عش:ر م:يًال عن                       ] 6 ـ   2: 22  [
وك:ان يطمح كلُّ يهودّي، في أّي بقعة  . »الفص:ح «الق:دس، ُمج:َبرًا بحك:م الش:ريعة عل:ى حض:ور ول:يمة          
وألج::ل ه::ذا ق::دم آالف . ح::دة عل::ى األق::ل ف::ي ح::ياتهك::ان، أن يحض::ر ول::يمة الفص::ح ف::ي الق::دس م::رَّة وا

وكان لسيدنا عيسى المسيح وفرة من التأييد الشعبي، وعليه لم      . الحجَّ:اج إل:ى الق:دس لالح:تفال بالفص:ح         
يج::رؤ ق::ادة الدي::ن عل::ى ُاع::تقاله عالن::ية، إذ ظ::نوا أن ذل::ك ق::د ي::بدُأ ش::غبًا واس::عًا، س::ريع االل::تهاب بي::ن     

، ُانتهزوا )سالمه علينا(تصَّل يهوذا بالرؤساء لُيسلِّم سيدنا عيسى المسيح   وحينما اُ . الجماهير الحاضرة 
» يهوذا«فجعلوا له  «: ويقول اإلنجيل الشريف. الفرص:ة إللق:اء الق:بض عل:يه في وقٍت يخلو من الجمع    

16، 26:15اإلنجيل، رواية متَّى . (»ومن ذلك الوقت كان يطلب فرصة لُيسلِّمه    . ثالثين من الفضَّة  
ان:ت ه:ذه الكم:يَّة م:ن المال، في التوراة، هي القيمة التي ُتدفع عوضًا عن األذى أو الخسارة التي             وك). 

 .  ُتلَحق بحياة عبد
 
ُنالح:ظ ف:ورًا أنَّ:ه ك:ان غري:بًا أن يحمل رجٌل جرَّة ماء، ألنَّ هذا كان عمل المرأة                 ] 13 ـ   7  [

وُيذكِّرنا اهللا بأنَّه . مة بارزة لعناية اهللا بهمل:ذا، ك:ان الع:ثور عل:ى رج:ٍل كه:ذا أم:رًا س:هًال وعال            . اليوم:ي 
 .ُيهيِّئ لنا كافَّة ُاحتياجاتنا

   



 الوجبة الوديَّة] 20 ـ 14  [
جامعًا ُأسرته المكوَّنة من أتباعه حوله لتناول آخر وجبة طعام في حياته، يتحدَّث سيدنا عيسى 

تتطلَّع .  الودِّي قبل أن تبدأ آالمه ويتركهمالمس:يح ع:ن رغ:بة قل:به العارمة في أن يلتقي معهم هذا اللقاء     
إل:ى نهاي:ة الدهور، حينما يجيء ثانية ويجتمع حوله   » ال آك:ُل م:نه ح:تَّى يكم:ل ف:ي مملك:ة اهللا         «الع:بارة   

 .  شعب اهللا بفرٍح عارم، نظير ما نختبره في حفلٍة عائلية رائعة
 

ولكن لمَّا كسر سيدنا    . يمة الفصح ت:ناوُل الخبز وكسُره واقتساُمه هي ميزات عاديَّة لفريضة ول         
عنى أنَّ الخبز ُيمثِّل جسده المكسور   » ه:ذا ه:و جس:دي ال:ذي ُيبذل عنكم         «: عيس:ى المس:يح الخ:بز ق:ائالً       

وُيفسِّ:ر س:يدنا عيس:ى المس:يح موت:ه ف:ي قري:نة الِفص:ح لُيوض:ح أنَّ له مغزى خالصيا،           . عل:ى الص:ليب  
ُيشير إلى نفسه بوضوٍح تام كتكميٍل لرمز الفصح الذي ُأعطي        إنَّه  . ف:يموت مقدِّم:ًا ذات:ه ب:دًال عن الناس         

 .  منذ عصور طويلة قبله
 
ُتمثِّل الكأس أي عصير العنب، دم  . » ه:ذه الكأس هي العهد الجديد بدمي الذي ُيسفك عنكم         << 

ويتحدَّث عن نفسه مرَّة أخرى كذبيحة دموية     . س:يدنا عيس:ى المس:يح ال:ذي ُيه:رق بموت:ه عل:ى الصليب              
وك::ان ُاس::تمرار العه::د يع::تمد عل::ى طاع::ة اإلنس::ان  . دخ::ل ب::نو إس::رائيل ف::ي عالق::ة عه::د م::ع اهللا . ل::ةبدي

لقد أفسدت خطيئة اإلنسان العالقة بينه وبين اهللا، ووضعته . للشريعة، غير أنَّ اإلنسان ما ُاستطاع ذلك    
 طريق تقديم ذبيحة هللا عن ،فُرِسم نظام الذبائح لكي ُيعيد تلك العالقة إلى سابق عهدها. تحت الدينونة

ول:م تك:ن ه:ذه العمل:ية، عل:ى أيَّة حال، الحلَّ النهائي، فوعد اهللا على فم النبي إرميا         . ُتكفِّ:ر ع:ن الخطاي:ا     
ها أيَّام تأتي يقول الرب، وأقطع      «: ال:ذي سبق مجيء المسيح بحوالى ستمائة سنة قائالً        ) عل:يه الس:الم   (

ليس كالعهد الذي قطعته مع آبائهم يوم أمسكتهم بيدهم    . ًام:ع بي:ت إس:رائيل وم:ع بي:ت يهوذا عهدًا جديد            
بل هذا هو العهد الذي أقطعه مع بيت . ألخرجهم من مصر، حيت نقضوا عهدي فرفضتهم يقول الرب      

أجع:ل ش:ريعتي ف:ي داخله:م وأكتبها على قلوبهم وأكون لهم إلهًا            . إس:رائيل بع:د تل:ك األي:ام يق:ول ال:رَّب           
ُيعلِّم:ون بع:د ك:لُّ واحٍد صاحبه وكلُّ واحٍد أخاه قائلين اعرفوا الرب ألنهم        وال  . وه:م يكون:ون ل:ي ش:عباً       

ألنِّ:ي أص:فح ع:ن إثمه:م وال أذك:ر خطيَّتهم       . كلَّه:م س:يعرفونني م:ن ص:غيرهم إل:ى كب:يرهم يق:ول ال:رب               
 ). 34 ـ 31:31سفر إرميا . (»بعد

  
 موته سيخلق طريقة جديدة إنَّ. علَّ:م س:يدنا عيس:ى المس:يح أنَّ العه:د الجدي:د ه:ذا س:يحدث بدمه         

إنَّه الذبيحة البدلة الُمعيَّنة من  . لالق:تراب من اهللا، تحلُّ محلَّ الذبائح الحيوانية في النظام الذبائحي القديم           
وكم:ا ه:يَّأ اهللا كبش المحرقة ليفتدي ابن إبراهيم، هكذا ُيِعدُّ اآلن الذبيحة األخيرة    . اهللا لف:داء ح:ياة ال:ناس      
 .  اء إبراهيم الحقيقيينالكاملة لجميع أبن

 
، م:ا ت:زال ُتم:ارس م:ن ِقَبل     » ُاص:نعوا ه:ذا لذك:ري     «: إنَّ وص:يَّة س:يدنا عيس:ى المس:يح القائل:ة          

أت:باعه ال:يوم حي:نما يج:تمع المؤم:نون برس:الته مع:ًا ويش:تركون به:ذه الول:يمة الوديَّة المقدَّسة، كاسرين                 
وُيذكِّر االشتراك  . »عشاء الرب «الوليمة  وُتدعى هذه   . »عصير العنب «الخ:بز مع:ًا ومش:تركين بكأس        

به:ذه الول:يمة أت:باعه ب:أنَّهم جزء من العهد الجديد الذي قطعه اهللا مع جميع الذين ُيؤمنون، وأنَّ وحدتهم            
وخالل االحتفال . عالم:ية ال:نطاق ك:إخوة وأخ:وات في أسرة اهللا، وأنهم مسؤولون تجاه بعضهم البعض      

ز إل::ى ُاش::تراكهم بذبيح::ته م::ن أجله::م، ُي::بارك المؤم::نون س::يدنا عيس::ى  به::ذه الول::يمة العائل::ية الت::ي ترم:: 
المس:يح، وُيقدِّم:ون الحم:د والش:كر هللا م:ن أج:ل نعم:ته العظ:يمة وغف:رانه وترتي:به لخالص:هم، ُمذكِّرين                        

 . بعضهم بعضًا بمجيئه القريب
  



 خيانة الخبز الُمشَتَرك] 22 ـ 21  [
وسبق الزبور  . قرب إليه، وألم خيانة عهد الخبز     يع:رف س:يدنا عيس:ى المس:يح معاناة خيانة األ          

رجل سالمتي الذي وثقت به، آكل خبزي، رفع «: الش:ريف وأش:ار إل:ى ه:ذا الفع:ل الغ:ادر أيض:ًا بقو:له           
ك:ان س:يدنا عيس:ى المسيح قد أقام مع يهوذا عالقة قريبة، وأكرمه     ) . 41:9الم:زمور   . (»عل:يَّ عق:به   

غ:ير أنَّ يه:وذا ُانقل:ب عل:يه، وُاخ:تار أن ُيس:لِّمه       . ح:ياته عش:ر، وش:اركه    كواح:د م:ن ص:حابته االثن:ي    
 .  للموت

 
 االعتبار الصحيح] 27 ـ 24  [

ت::رى ك::يف اس::تطاع الص::حابة االه::تمام ك::لَّ ه::ذا االه::تمام ب::أمورهم الخاصَّ::ة وُاعت::بارهم ف::ي    
الوق::ت ال::ذي أخ::برهم س::يدهم ع::ن الخائ::ن الموج::ود بي::نهم؟ ولك::ن ه::ذا نم::وذج م::ن ض::عف اإلنس::ان          

ك:ان عل:ى س:يدنا عيس:ى المس:يح أن ُيخ:برهم مرَّة أخرى أنَّ مقاييس مملكة ال ُتشابه مقاييس        . يئ:ته وخط
وعلى المتقدِّم ـــ بكلمة أخرى ـــ أن . »الصغير«بين أتباعه مكان » الكبير«فيجب أن يأخذ  . ه:ذا العالم  

اضعًا حاجات الغير وو»لقيادة الخادم» وك:ان س:يدنا عيسى المسيح المثال األعظم  . »كالخ:ادم «يك:ون  
اإلنج::يل . (»إن اب::ن اإلنس::ان ل::م ي::أِت ل::ُيخَدم ب::ل ل::يخدم ولي::بذل نفس::ه فدي::ة ع::ن كثيري::ن «: ق::بل مرك::زه

 ).  20:28الشريف، رواية متَّى 
 

 المكافأة الموعود بها للصحابة] 30 ـ 29  [
اه اهللا  ه:ذه ع:بارة واض:حة م:ن سيدنا عيسى المسيح إلى صحابته بأنَّه المسيح الملك الذي أعط                 

 .ووعد الصحابة بمكان خاّص في الدَّهر اآلتي. وأنَّه ُيعطي ذلك الُملَك بدوره ألتباعه. الُملَك
   

 االنباء بإنكار بطرس] 34 ـ 31  [
. ف:ي ال:تجارب اآلت:ية س:ُيهاجم إبل:يس تالميذ عيسى المسيح وُيحاول أن يقضي على إيمانهم به                

إنَّه . لى ما سيحدث في المستقبل، وإلى ما ستكون النتيجةإ) سالمه علينا(عيسى المسيح  وأشار سيدنا
ما صلَّى سيدنا عيسى المسيح من أجل بطرس لينجو من       . يع:رف تالميذه، نيَّاتهم، ضعفاتهم ونقائصهم     

لقد ُأفِرد سمعان بطرس للقيادة، وُأبِلغ في الوقت نفسه أنَّه سيسقط في     . المح:ن، ب:ل لك:ي ال يف:نى إيمان:ه          
 . ساعة المحنة

  
 زمن المحنة] 38 ـ 35  [

وُيعلن . » لق:د ُأحص:ي مع أثمة     «. الص:عوبات والمخاط:ر آت:ية دون ري:ب        . تتغ:يَّر األش:ياء اآلن    
وتج:يء ُمطابقة لما  . س:يدنا عيس:ى المس:يح ه:نا أنَّ ه:ذه الن:بوَّة ال:واردة ف:ي ال:توراة، ُتوِم:ئ إل:يه ب:الذَّات              

سكب «). 53:12التوراة، سفر إشعياء    . (قة لمجيئه أعل:نه اهللا لعب:يده األنب:ياء م:نذ م:ئات السنين الساب            
وكالع::ادة، ل::م يفه:م الص::حابة م::ا ك::ان يقو::له س::يدنا عيس::ى المس::يح،  . »للم:وت نفس::ه وُأحص::ي م::ع أثم::ة 

 . فصرف المناقشة
  

 ليلة الدم والدموع] 46 ـ 35[  
اعين نحن نأتي بخشوع َو. ي:ا له م:ن أس:اس مق:دَّس نق:ف فوقه ناظرين إلى هذا المشهد المفزع      

فكم عقابًا أشّد تظنون أنَّه يحسب مستحقًا َمن داس ُابن اهللا وحسب دم العهد الذي ُقدِّس به             «تحذي:ر اهللا،    
ويس::جد مس::يح اهللا عل::ى األرض ف::ي أيك::ة زي::تون،  ). 10:29اإلنج::يل، رس::الة العبرانيي::ن (» دنس::ًا؟

نفس:ي حزي:نة جدًَّا حتَّى      : لفُاب:تدأ يده:ش ويكتئ:ب وق:ا       «. ببس:تان جثس:يماني، ف:ي معان:اة روح:يَّة ش:ديدة           



ُثمَّ تقدَّم قليًال وخرَّ على األرض وكان ُيصلي لكي تعبر عنه الساعة إن  . الم:وت، ُامك:ثوا ه:نا وانتظروا      
ولكن ليكن ال ما أريد أنا بل ما . فأِجز عنّي هذه الكأس  . يا أبا اآلب كلُّ شيء مستطاع لك      : وقال. أمك:ن 

 ). 36 ـ 14:34اإلنجيل، رواية مرقس . (»ُتريد أنت
  

لقد حافظ اهللا . ه:ذه ه:ي الل:يلة المقدَّسة التي ُعيِّنت نتيجة لخطَّة اهللا، عبر السنين، لفداء اإلنسان        
لقد . عل:ى وعده إلبراهيم بأنه سُيبارك العالم كلَّه، فأرسل كلمته من السماء ليصير الذبح الكامل الُمعيَّن                

 وعليه اآلن أن ُيخِضع نفسه بإرادته لخطَّة اهللا، فيموت        .أط:اع ه:ذا المح:بوب المميَّز اآلب طاعة كاملة         
. لقد ُاختبر أنَّ لديه القوَّة لُيقيم الموتى ويحفظ حياته . كذب:يحة لف:داء جميع الناس، وهو عارف كم سيتألَّم         

وتثور التجربة هذه المرَّة . ولكنه يِلج هنا صراعًا أشدَّ من الصراع الذي واجهه في البّرية مع الشيطان         
ه:ل سيس:تخدم قوَّت:ه النق:اذ ح:ياته أو يض:عها جان:بًا ويخض:ع هللا عارفًا أنَّه سيواجه الخزي          : ي الدَّاخ:ل  ف: 

في «والتعذي:ب والم:وت؟ ه:ل ف:ي ط:وق اهللا إنق:اذ اإلنسان بطريقة أخرى، فينجو من العذاب والموت؟          
الموت وسمع له من  أيَّ:ام جس:ده إذ قدَّم بصراخ شديد ودموع طلبات وتضرعات للقادر أن ُيخلِّصه من   

). 8 ـ 7: 5اإلنج:يل، الرس:الة إلى العبرانيين     . (»م:ع كون:ه ُاب:نًا تعلَّ:م الطاع:ة ِممَّ:ا ت:ألَّم ب:ه               . أج:ل تق:واه   
 . وُيري من خالل طلبه بإقصاء الكأس عنه، الفزع الذي ُيمثِّله الموت بالقياس إلى طبيعته البشرية

  
خت:بار الرهي:ب بحمله خطايا اإلنسان على كاهله،         ولك:نَّ المعان:اة األك:بر بالنس:بة إل:يه، ه:ي اال            

ونظير فتى بريء . وُاكتش:افه الش:رخ ف:ي عالق:ته الكامل:ة م:ع اهللا، ذل:ك الش:يء الذي لم يختبره من قبل                     
تلطَّخ::ت ح::ياته وتحطَّم::ت بس::جنه م::ع مجرمي::ن قس::اة وفاس::دين، ستلبس::ه لع::نة الخطي::ئة إذ يق::بل م::وت    

 .هو الذي لم ُيدنِّس نفسه باالثم ـ أقصى حدٍّ للمعاناةوسيكون هذا بالقياس إليه ـ و. الخطاة
   

وسقط عرقه إلى . إذا تع:رَّض ش:خص لمعان:اة عاطف:ية ح:ادَّة فس:وف يعرق دماً             : يق:ول العلم:اء   
وكانت هذه الساعات المقدَّسة هي فترة     . األرض كقط:رات دٍم كبيرة إذ صمَّم على تقديم نفسه من أجلنا           

لق:د ج:رَّبه إبليس سابقًا في البريَّة ليستخدم قوَّته لحماية     . نص:رة عل:ى إبل:يس     المع:ركة الت:ي حقَّ:ق ف:يها ال        
كان:ت خطَّ:ة اهللا م:نذ ال:بدء أن ُيق:دِّم ذاته قربانًا تاما عن      . ولك:ن ل:م تك:ن ه:ذه مش:يئة اهللا م:ن أجل:ه             . نفس:ه 

 .تموت، ال أن تنجو اهللا يريد للذبيحة أن. جميع الناس
   

 االعتقالقبلة الخيانة و] 53 ـ 47  [
. ل:م يس:مح س:يدنا عيس:ى المس:يح ألتباعه بالقتال للدفاع عنه ضدَّ الرجال الذين جاءوا العتقاله                  

وم:ن حم:ل السيف    . رف:ض الس:ماح له:م بإج:بار ال:ناس عل:ى ُمش:ايعته أو االن:تقام م:ن أيِّ ُام:رٍئ قاوم:ه                       
تفوز في نهاية المطاف ال     الحق:يقة هي التي     . بُاس:مه واس:تخدم الق:وَّة ال يت:بع ط:ريقه وال ُيط:يع وص:اياه               

 .  إنَّها ال تحتاج الدفاع عنها بالسالح والقوَّة واإلكراه. القوَّة
 

إبليس، إذ حاولوا التخلُّص من » أمير الظالم«لق:د أظه:ر رؤس:اء الدي:ن أنَّه:م يقفون إلى جانب              
القوَّة أفكارهم عن فُاستخدموا أساليب العنف الشيطانية ليفرضوا ب. سيدنا عيسى المسيح مرَّة وإلى األبد

ردَّ سيفك إلى «: لذا قال. ل:م ي:نكص س:يدنا عيس:ى المس:يح عل:ى عقبيه ولم يِفرَّ من الموت العتيد            . الح:ق 
أتظنُّ أنِّي ال استطيع اآلن أن أطلب إلى أبي فُيقدِّم لي       . ألنَّ ك:لَّ الذي:ن ي:أخذون بالس:يف يهلكون         . مكان:ه 

اإلنجيل، رواية (»  تكمل الكتب أنَّه ينبغي أن يكون هذا؟    أكثر من ُاثني عشر جيشًا من المالئكة، فكيف       
وتخلَّ::ى ع::نه أص::حابه كلُّه::م كم::ا س::بق وُذِك::ر ف::ي ك::تاب ال::توراة الش::ريفة ق::بل    ). 54 ـ 52: 26م::تَّى 

ومن جيله من كان يظنُّ أنَّه ُقِطع من       . م:ن الض:غطة ومن الدينونة ُأِخذ      «: حوال:ى س:بعة ق:رون إذ قال:ت        



من بطن  . عليك ُألقيت من الرحم   «: وق:ال ص:احب ال:زبور     ) . 53:8ش:عياء   س:فر إ  (» أرض األح:ياء؟  
فغروا . أحاط:ت بي ثيران كثيرة    ... ألنَّ:ه ال معي:ن    . ال تت:باعد عنِّ:ي ألنَّ الض:يق قري:ب         . ُأمِّ:ي أن:ت إله:ي     

 ).  14 ـ 10: 22المزمور . (»عليَّ أفواههم كأسٍد مفترٍس مزمجر
 

 ليلة بطرس القاسية] 62 ـ 54[  
لذي أعلن بشجاعة أنَّ سيدنا عيسى المسيح هو المسيا، وزعم أنَّه لو ُترك من الجميع  بط:رس ا  

فه::و مس::تعّد ل::يموت مع::ه، ن::راه اآلن يت::بع الس::يد ُمل::تحفًا ب::الظالل الكث::يفة، خائف::ًا أن ُتح::دَّد هوي::ته ك::أحد  
اٍم كثيرة، وبدأ   إنَّ بطرس أنكر معرفته للمسيح بأقس     : ويق:ول اإلنج:يل الشريف وفق رواية متَّى       . أت:باعه 

وفيما كان ُيقِسم ِبَأْيَماٍن غليظة للمرَّة الثالثة، صاح الديك، فالتفت سيده    . يلع:ن ويحل:ف أنَّ:ه ال يع:رفه قطُّ         
يا لقسوة . وحدج:ه بنظرة مباَشَرة، فتذكَّر بطرس نبوَّة سيدنا عيسى المسيح أنَّه لن يثبت معه، بل ُينكره              

لقد كان ضعيفًا، فخان   . ما أدرك أنَّ:ه ل:يس ال:رجل ال:ذي ُافتكر          األل:م ال:ذي ُاج:تاح الح:واري بط:رس حي:ن           
فخ::رج إل::ى الخ::ارج وبك::ى بك::اًء م::را، تارك::ًا معلِّم::ه ُيض::َرب وُيجَل::د ب::يد    . ُم::ُثَله العل::يا، ب::ل خ::ان نفس::ه 

محتقر ومخذول من . ال صورة له وال جمال فننظر إليه «: الُح:رَّاس، فص:دق ف:يه ق:ول التوراة الشريفة    
س::فر إش::عياء (» وُكمس::تٍَّر ع::نه وجوه::نا، مح::تقر فل::م نع::تدَّ ب::ه  . أوج::اع ومخت::بر الح::زن ال::ناس، رج::ل 

53:3 .( 
  
 المحاكمة

محاكمة يهودية، حكم   : األولى. مرحلتان) سالمه علينا (ك:ان في محاكمة سيدنا عيسى المسيح        
(ومانية الحقة   والثانية، محاكمة ر  . ف:يها رئ:يس الكهنة على سيدنا عيسى المسيح، طبقًا لشريعة اليهود           

 .  ، أقنع فيها رؤساء اليهود بيالطس ليحكم على سيدنا عيسى المسيح بالصلب) 25 ـ 1: 23
 

 محكمة اليهود العليا ُتحرِّف الحقَّ] 71 ـ 66  [
لم:ا طل:ع النهار جيء بسيدنا عيسى المسيح إلى السنهدريم، محكمة اليهود العليا، التي كان لها     

ل:م تس:تِطع المحكم:ة أن تج:تمع مس:اًء، فبقي عيسى      . ا الالهوت:ية والدين:ية   ح:قُّ ال:نظر ف:ي جم:يع القض:اي         
ك::ان ثمَّ::ة أحك::ام كث::يرة لإلج::راءات الت::ي تحك::م  . المس::يح محج::وزًا إل::ى الص::باح ق::بل أن يظه::ر أمامه::ا 

الس:نهدريم، وك:ان م:ن بين تلك األحكام أنَّ االتهامات جميعها يجب أن ُتؤيَّد بشهادة شاهدين ُيستجوبان           
وي::بدو واض::حًا أنَّ الس::نهدريم ل::م يتق::يَّد بأحكام::ه  . ة، وال ُي::نفَّذ الحك::م ب::الموت ي::وم ص::دور الحك::م بح::ريَّ

 .فلم ُيْنَصف سيدنا عيسى المسيح. وقوانينه الخاصَّة في محاكمة سيدنا عيسى المسيح
   

 ادَّعى يل بالحرّي ُسئل إن كان قد. أيَّة تهمة) سالمه علينا(سيدنا عيسى المسيح  لم ُتوجَّه إلى
لق::د وض::ع س::يدنا . أن::ه المس::يا، ُاب::ن اهللا، وُأص::دروا عل::يه الحك::م ألنَّه::م فهم::وا أنَّ جواب::ه ك::ان باإليج::اب 

لم ُتعَقد هذه . عيس:ى المس:يح مص:يره النهائ:ي ب:يد اهللا زم:ن المحاكم:ة، وه:و عارف أن الصلب ينتظره                 
 لقد قرَّروا منذ فترة طويلة .م:ا ك:انوا ين:تظرون عيسى المسيح      . المحاكم:ة للكش:ف ع:ن هوي:ته الحقيق:ية         

» المحاكمة«ال:تخلُّص م:ن س:يدنا عيسى المسيح الذي كان تحديًا لمركزهم وسلطانهم، وُاستخدموا هذه                 
 .  ُابن اهللا ،االعتراف بجريمة تهمة االدِّعاء بأنَّه المسيح» لكسب«الجائرة كوسيلٍة 

   
 
 
 



 
 اإلصحاح الثالث والعشرون

 
 واطؤ في القصر األمبراطوريُجبٌن سياسي وت] 5 ـ 1  [

أراد رؤس::اء . ت::بلغ المحاكم::ة اآلن مرحل::تها الثان::ية أم::ام المس::ؤولين ال::رومان  ] 5 ـ 1: 23 [  
. ال:يهود أن ُيق:تل س:يدنا عيس:ى المس:يح، غ:ير أن س:لطة تنف:يذ حك:م الم:وت كان:ت ب:يد الح:اكم الروماني                  

ولكن لم تكن . دِّعاء المساواة مع اهللالتجديف، وإ: وكان:ت ج:ريمة س:يدنا عيسى المسيح في نظر اليهود        
لذا، كان على اليهود أن يصوغوا ُاتِّهامهم . ه:ذه المس:ألة، ل:دى ال:رومان، إس:اءًة تس:تحقُّ عقوب:ة الموت            

 .فُاتَّهموا سيدنا عيسى المسيح بأنَّه ملك وثائٌر سياسّي. بتعابير تبدو خطيرة لدى الرومان
   

) 2اآلية  (األولى  ). سالمه علينا (دَّ سيدنا عيسى المسيح     ق:دَّم ال:يهود ث:الث ش:كاوى ُمح:دَّدة ض:           
: والثانية. ، أي ُيح:رِّض عل:ى العص:يان، ويح:ثُّ اآلخري:ن لي:ثوروا ضدَّ نظام الحكم              » إنَّ:ه ُيفس:د ُأمَّت:نا     «

وكان:ت الش:كوتان كل:تاهما ملفَّقتي:ن بش::كٍل     ) . 26 ــ:ـ  20:20: أنظ:ر (يم:نع أن ُتعط:ى ج:زية لقيص:ر     
وُارت::أوا أنَّ ه::ذه الش::كوى ت::تالءم واالدعائي::ن    . إدَّع::ى أنَّ::ه المس::يح، المل::ك  : ثال::ثةوكان::ت ال. مكش::وٍف

وأع::دُّوا . اآلخيري::ن، إذ قدَّم::وا س::يدنا عيس::ى المس::يح كم::تمرد وس::اٍع ي::ريد أن يص::ير رئيس::ًا سياس::يَّاً       
 من ب:يالطس ل:ُيقابل مناض:َل مقاوم:ٍة، ولك:ن رأى ب:يالطس ح:اًال أنَّ سيدنا عيسى المسيح لم يكن رجالً           

وتبيَّن له أنَّه بسبب مكر اليهود، ال بداعي أيِّ ُاتِّهام إجرامّي أحضروا سيدنا عيسى المسيح  . ذلك النوع
لم يكن جواب سيدنا عيسى المسيح رفضًا، ولكنَّه ما أجاب على سؤال بيالطس             . أمامه) س:المه علي:نا   (

لمَّا كان رؤساء الكهنة والشيوخ يشتكون     «: لويقول اإلنجي . بالك:امل أيض:ًا، ألنَّه لم يكن سياسيا رجعيا        
أما تسمع كم يشهدون عليك؟ فلم ُيِجب وال بكلمٍة واحدة حتَّى : فق:ال له ب:يالطس   . عل:يه ل:م ُيِج:ب بش:يءٍ    
 ).  14 ـ 12: 27اإلنجيل، رواية متَّى . (»تعجَّب الوالي جدا

 
ُظِلم «ب المقدَّسة سيحدث له بالتمام،  وكما قال سيدنا عيسى المسيح سابقًا، إنَّ ما تنبَّأت به الكت

التوراة (» أمَّ:ا ه:و ف:تذلَّل ول:م يف:تح ف:اه كش:اة ُتس:اق إلى الذبح وكنعجٍة صامتة أمام جازِّيها فلم يفتح فاه                      
. ش:هود زوٍر يقوم:ون وعمَّ:ا ل:م أعلم يسألونني          «). م.، الق:رن الس:ابع ق     53:7الش:ريفة، س:فر إش:عياء       

 ).  12 ـ 11: 35مزمور (» ًال لنفسيُيجازونني عن الخير شرًَّا، ثَك
 
وتبيَّن له أنَّ اليهود ال  . م:ا أراد ب:يالطس، كما هو واضٌح، أن ُيعالج القضية  ] 12 ـ 6: 23  [

ولكنَّه رأى أيضًا أنَّ السجين لم يأِت شيئًا يعتبره . يلي:نون ف:ي س:عيهم وراء م:وت س:يدنا عيس:ى المسيح          
ورأى من المناسب أن   . ا، أراد ب:يالطس أن يتخلَّى عن القضية       ل:ذ . ال:رومان أم:رًا يس:تحقُّ ذل:ك العق:اب         

كانت المحاكمة في األمبراطورية تجري عادة في المقاطعة . يبع:ث سيدنا عيسى المسيح إلى هيرودس     
ك:ان ف:ي طوق بيالطس   . الت:ي ج:رت ف:يها اإلس:اءة، وق:د ُيش:ار إل:ى المقاطع:ة الت:ي ينتم:ي إل:يها الُم:تَّهم                  

، ولكْن من باب المجاملة أرجع القضية إلى هيرودس، وكان هذا ممكنًا، نظرًا          االستمرار في المحاكمة  
رجا بيالطس أن ينجو من . »كان تحت سلطان هيرودس القضائي«ألنَّ سيدنا عيسى المسيح كجليلي، 

 .هذه القضية التي قد ُتسبِّب له مشكلة سياسية مع روما
   

 في قصر هيرودس] 12 ـ 8  [



ولم يكن لهيرودس رغبة حقيقية به أو بتعليمه،      .  المسيح هيرودَس جواباً   ل:م ُيع:ِط سيدنا عيسى     
ولم:ا رف:ض س:يدنا عيسى المسيح أن يردَّ له الجواب، أو أن     . غ:ير أنَّ:ه رغ:ب ف:ي أن ي:رى آي:ة ال غ:ير       

 عامله  11وفي اآلية   . يق:وم بإج:راء آي:ة، تضاءلت رغبته وصرف النظر عن االسهام بفحص القضية             
وُابتدأوا . فألبس:وه أرجوان:ًا وض:فروا إكل:يًال م:ن ش:وٍك ووض:عوه عل:يه               «. ح:تقار ه:يرودس وعس:كره با    
وك:انوا يض:ربونه عل:ى رأس:ه بقص:بة ويبص:قون عليه،             . الس:الم ي:ا مل:ك ال:يهود       : ُيس:لِّمون عل:يه قائلي:ن     

وس::بق ) . 20 ـ 16: 15اإلنج::يل الش::ريف، رواي::ة م::رقس   . (»ويس::جدون له جاثي::ن عل::ى رك::بهم       
مزَّقوا . ُاجتمعوا عليَّ شاتمين ولم أعلم. في َظّلعي فرحوا وُاجتمعوا«:  قائًال أيضًاصاحب الزبور وتنبَّأ

 ).  35:15الزبور . (»ولم َيُكفُّوا
 

 ُيعاد إلى بيالطس] 16 ـ 13  [
بدقَّة، أعلن لرؤساء اليهود أنَّه لم يجد ) سالمه علينا(لمَّ:ا فح:ص بيالطس سيدنا عيسى المسيح      

ول:م يش:أ أن يتحمَّل مسؤولية موته، لذا قصد في ُاقتراحه تأديب   . طس ه:ذا ال:رأي   ف:يه علَّ:ة؛ وس:اند ب:يال       
 .  سيدنا عيسى المسيح إرضاًء لليهود ليرضوا بإطالق سراحه

 
ه::يَّج رؤس::اء الدي::ن الش::عب ل::يرفض محاول::ة ب::يالطس إط::الق س::راح س::يدنا عيس::ى المس::يح      

هذا هو الرفض األكبر ـ     . ، وصلب المسيح  وطالبوا بإعتاق عاٍص قاتل ُيدعى باراباس     ). س:المه علينا  (
أن ُيطل:َب ق:تل س:يدنا عيس:ى المسيح البار، الذي صرف حياته يعظ الناس وُيظهر محبَّة وخضوعًا هللا،           

وُيبيِّ:ن ه:ذا ال:رفض إل:ى أيِّ م:دًى يقدر الناس أن يذهبوا في سبيل      . وُيس:عف الجماه:ير روح:يا وجس:ديا     
 .  تحكَّموا بأنفسهم بدل الخضوع لمطالب اهللالمحافظة على سلطانهم ومركزهم، وي

 
الِح:ْظ، ل:م يك:ن ال:رومان ه:م الذي:ن قض:وا بقتل سيدنا عيسى المسيح، بل اليهود، مختارو اهللا،               

ك:ان ف:ي طوقه:م إل:زام بيالطس، ألنَّهم تحت العدالة الرومانية،             . الذي:ن ُان:تظروا المس:يح أج:ياًال طويل:ة         
 حاكمهم إلى روما، إذا أساء الحكم، وُيعاَقب الحاكُم نظير هذا عقابًا        ك:ان لك:لِّ مقاطع:ة حقُّ االبالغ عن        

لق:د ُارتك:ب ب:يالطس أخط:اء كبيرة أثناء حكمه لفلسطين، وتحت تأثيرها، ُأكِره بالتهديد من قبل                 . قاس:ياً 
فبيالطس إذ كان يريد «). سالمه علينا (ال:يهود، عل:ى االذعان لمطلبهم في صلب سيدنا عيسى المسيح            

اإلنج::يل . (»م::ل للجم::يع م::ا ُيرض::يهم، أطل::ق له::م باراب::اس، وأس::لم يس::وع بعدم::ا جل::ده لُيص::لب     أن يع
على أنَّه لم «وجاء في التوراة الشريفة، عن سيدنا عيسى المسيح ) . 15:15الشريف، رواية مرقس 

 ).  53:9سفر إشعياء . (»يعمل ظلمًا ولم يكن في فمه غشٌّ
 

ول:م يك:ن ف:ي طوقه:م     . ص:لب المس:يح ال أس:اس له م:ن الص:حَّة       إنَّ االته:ام ال:ذي قدَّم:ه ال:يهود ل    
لذلك، ُاشترك اليهود واألمم معًا بصلبه، ممثلين       . اإلق:دام على مثل هذا الفعل دون التعاون مع الرومان         

 .  جميع الناس
 

 الطريق إلى الصليب] 32 ـ 26  [
وُاقتيد ذهابًا وإيابًا، بين ل:م ي:نم س:يدنا عيس:ى المسيح، فعانى آالم الضرب واللَّطم طوال الليل،                

وقد جرت العادة . المح:اكم كلَّ النهار، فُعذِّب ُثمَّ ُجلد كإعداٍد أوَّلي الضعاف الضحيَّة قبل عملية الصلب  
كان جسد . عل:ى أن يحم:ل المحك:وم عل:يه بالج:رم ص:ليبه أو العم:ود المس:تعرض إل:ى موض:ع الص:لب                   

لذا كلَّف الجنود عابر سبيل ُيدعى سمعان القيرواني سيدنا عيسى المسيح قد ُأنهك من الضرب والجلد،    



لم تكن أفكاره محصورة بنفسه وهو ُيكافح على طول الطريق إلى الموت، بل منصبَّة          . بحم:ل الصليب  
 .إنَّه ينوح على الحصار والخراب اللذين سُينزلهما الرومان القدس. على اآلالم التي سُتصيب جيله

   
 الصلب] 34 ـ 33  [

ة الصلب، كان ُيرَبط المحكوم عليه بالحبال أو ُيدقُّ بالمسامير، على صليٍب غالبًا ما              ف:ي عمل:ي   
بالمسامير، ) سالمه علينا(لقد ُسمِّرت يدا سيدنا عيسى المسيح . ك:ان عل:ى ش:كل ح:رف ال:تاء بالالتين:ية       

تتلقَّى ثقل ، »السرج«وعلى منتَصف خشبة الصليب كان ثمَّة قطعة بارزة تدعى          . وُربَّم:ا رج:اله أيضاً    
م:ا كان:ت فظاع:ة الصلب في أنَّ آالم العملية، وإن كانت قاسية              . المحك:وم عل:يه، ُتم:زِّق المس:امير كفَّ:يه         

ل:تموت م:ن الج:وع والعط:ش تحت أشعة     » الض:حية «ج:دا، ل:م تك:ن كاف:ية لق:تله فق:ط، فق:د كان:ت ُت:ترك            
. ر ُيسبِّب الموت خنقًا لإلنسانوكان موقع ثقل الجسد على الصد   . الش:مس الُمح:رقة وب:رد الليل القارس       

تدف::ع ب::ثقل الجس::د إل::ى » الض::حية«ولك::ي ُيه::دِّئ م::ن أل::م الص::در ويجع::ل عمل::ية الت::نفُّس أس::هل، كان::ت  
وقد ُعِرف عن . األعلى بساقيها، فُيسبِّب ذلك مزيدًا من اآلالم في اليدين والقدمين المسمَّرين بالمسامير      

لقد . ة أسبوٍع فوق صلبانهم وهم يهذون بجنون قبل أن يموتوا         بع:ض المجرمي:ن أنَّهم بقوا مصلوبين ُمدَّ       
 .  كان الصلب أسوأ طرق القتل بالتعذيب

 
بالص::لب الن::بوَّات الت::ي وردت ف::ي الم::زمور ) س::المه علي::نا(تمَّ::م م::وت س::يدنا عيس::ى المس::يح 

بي صار قل. ُانفص:لت ك:ل عظام:ي     . كالم:اء ُانس:كبت   «. الثان:ي والعش:رين ق:بل م:ئات الس:نين م:ن ص:لبه             
ولصق لساني بحنكي وإلى تراب الموت  . يبست مثل شقفة قوَّتي،   . ق:د ذاب ف:ي وس:ط أمعائ:ي        . كالش:مع 

ُاقتسموا ثيابي . ثقبوا يديَّ ورجليَّ .جماعة من األشرار ُاكتنفتني. تض:عني ألنَّ:ه قد أحاطت بي كالب  
الجنود األربعة  وكانت ثيابه غنيمة    ). 18،  16 ـــ   2:14مزمور  . (» بي:نهم، وعلى لباسي يقترعون    

رداء داخلي، : وكان كلُّ يهودي يكسو جسده بخمس قطٍع من الثياب     . الذي:ن س:اقوه إل:ى موضع الصلب       
وزِّعت أربع قطٍع بين الجنود األربعة، وفضل الثوب الخارجي . ث:وب خارجي، حزام، حذاء، وعمامة   

بع:ة ي:تلف، لذل:ك قام:ر عليه     ف:إذا ُقط:ع وُقِس:م بي:ن األر       . الواس:ع، وك:ان منس:وجًا قطع:ة واح:دة ب:ال درزٍ            
وج:اء ذك:ر ه:ذه الحادث:ة أيض:ًا ف:ي الكت:ب المقدَّسة قبل مئات          . الج:نود وه:م جالس:ون ف:ي ظ:لِّ الص:ليب           

 .  السنين من حدوثها كعالمة للموعود به من اهللا
 
لفظ:ة آرامية الِنجار أطلقت على تلَّة خارج أسوار المدينة، وُتدعى    » الجمجم:ة «] 24: 23  [

عل::ى ج::بل أم::رًا ) عل::يه الس::الم(وبات::ت الذب::يجة الت::ي جهَّ::زها اهللا كعالم::ة إلبراه::يم . »ج::ثةالجل«أيض::ًا 
 .  مشهورًا لدى األجيال الالحقة

. »)قربانًا(ح:تَّى إنَّ:ه ُيق:ال اليوم في جبل الرب يرى له     . »اهللا ي:رأه «دع:ا إبراه:يم ُاس:م ذل:ك الموض:ع      »
الت:ي أعطي:ت إلبراه:يم، جهَّز اهللا الذبيحة البديلة     بالعالم:ة   ). 22ال:توراة الش:ريفة، س:فر التكوي:ن ص          (

 . وصوَّر هذا موت سيدنا عيسى المسيح كذبيحة فوق تلَّة الجلجثة. فوق جبل
  

وجاء . لم يفهم اليهود وال الرومان أنَّهم كانوا يصلبون المسيا، مسيح اهللا     » ...ي:ا أب:تاه ُاغفر لهم      
ه س:كب للم:وت نفس:ه، وأحصي مع أثمة وهو حمل            إنَّ: «]: 53:12س:فر إش:عياء النب:ي       [ف:ي ال:توراة،     

 . »خطيَّة كثيرين وشفع في المذنبين
  

 ُاسُتهزئ بالمسيح المصلوب] 38 ـ 35  [



ع::ار البش::ر وُمح::َتَقر  . أمَّ::ا أن::ا ف::دودة ال إنس::ان «نج::د ه::نا تتم::يمًا للن::بوَّة ال::واردة ف::ي ال::زبور،   
ُاتَّكل على الرب :  وُينغضون الرأس قائلين يفغ:رون الشفاه  . ك:لُّ الذي:ن يرونن:ي يس:تهزئون ب:ي         . الش:عب 
 ).  17، 8 ـــ 22:6مزمور . (»وهم ينظرون ويتفرَّسون فيَّ. ُأحصي كلُّ عظامي... لُينِقذه. فلُينجِّه

 
وبقدرة اهللا القدير تّم . وأعلن:ت لوح:ة معلَّق:ة عل:ى الص:ليب ع:ن ج:ريمة المحك:وم عليه بالموت                

المس::يح، مخ::تار اهللا، مل::ك  : ن ع::ن هوي::ة المس::يح الحقيق::ي اإلع::الن بواس::طة رج::ال جاهلي::ن مس::تهزئي 
 .  اليهود

 
 لٌص يذهب إلى الفردوس] 43 ـ 39  [

وي::تجرَّع اللص::ان . يش::هد الل::ص أن س::يدنا عيس::ى المس::يح ال يم::وت م::ن أج::ل خط::يَّة ُارتك::بها   
رون، اآلخ:ران كأس الموت كعقاب عن آثامهما، بينما يموت عيسى المسيح من أجل خطايا ُاقترفها آخ         

إنَّ::ه الذب::يحة الت::ي أعدَّه::ا اهللا لُيع::ِتق بن::ي اإلنس::ان م::ن دي::نونة  . وذل::ك لك::ي ُيغف::ر له::م وُيطلق::ون أح::رارًا
كان . ُانده:ش منك كثيرون «: م:ئات الس:نين م:ن خ:الل أنب:يائه ق:ائالً       وق:د أوض:ح اهللا ه:ذا ق:بل    . الم:وت 

 ومخذوٌل من الناس، رجل    محتقٌر... م:نظره ك:ذا مفس:دًا أك:ثر م:ن ال:رجل وص:ورته أك:ثر م:ن بن:ي آدم                    
 .»أوجاع ومختبر الحزن وُكمَستٍَّر عنه وجوهنا محتقر فلم نعتدَّ به

   
لك:ن أحزاننا حملها، وأوجاعنا تحمَّلها، ونحن حسبناه مصابًا مضروبًا من اهللا ومذلوًال وهو مجروح           »

 كغنم ضللنا ملنا كل كلنا... ألج:ل معاص:ينا، مس:حوق ألج:ل آثام:نا، تأدي:ب س:المنا عل:يه وبحُبره ُشفينا                 
 ـ 3: 53؛ 52:13التوراة الشريفة، سفر إشعياء . (»واحد إلى طريقه والرب وضع عليه إثم جميعنا

6  .( 
 

ولمَّا كان ملك من ملوك الفرس يريد       . لفظ:ة فارس:ية األص:ل، تعن:ي بس:تانًا مسيَّجاً          » الف:ردوس  
، ويعن:ي ذل:ك أنَّ:ه ُاخت:ير ليتمشَّ:ى في      »رف:يق البس:تان   «تك:ريم أح:د أت:باعه تك:ريمًا خاص:ا، ك:ان يجعل:ه               

فُاعتمادًا . لق:د ك:ان وع:د س:يدنا عيس:ى المسيح للصِّ التائب أكثر من الوعد بالخلود             . البس:تان م:ع المل:ك     
ولم تستِطع . ش:رف ف:ي الم:نازل الس:ماوية    » رف:يق «عل:ى س:لطانه، الُمعط:ى له م:ن اهللا، وع:ده بدرج:ة        

لق::د ف:تح عمل:ه الوح::يد المتواض:ع، ال::توبة،    .  ُت:رجِّح الكفَّ::ة ض:دَّه  ح:ياته الماض:ية، الملوَّث::ة بالخطي:ئة، أن   
إن الفردوس الذي   ! أب:واب الف:ردوس عل:ى مص:راعيها أمام:ه، وك:ان س:يدنا عيس:ى المس:يح ه:و ال:باب                     

 . يعدنا به سيدنا عيسى المسيح هو أن نكون في محضر اهللا
  

 موت سيدنا عيسى المسيح] 46 ـ 44  [
وُعلِّق سيدنا عيسى المسيح على الصليب في الساعة . ى اليهود ظهرًاكانت الساعة السادسة لد

وغطَّ::ى خس::وف الش::مس ال::بالد كلَّه::ا بظلم::ة قاتم::ة م::ن التاس::عة    . الثال::ثة، أي الس::اعة التاس::عة ص::باحاً 
: ونح:و الساعة التاسعة صرخ عيسى المسيح بصوت عظيم قائالً         «ص:باحًا وح:تى الثال:ثة بع:د الظه:ر،           

اإلنجيل الشريف، رواية متَّى (» )إلهي إلهي لماذا تركتني: (، أي)باآلرامية(» شبقتني؟إيلي إيلي َلَما «
وكان::ت ه::ذه الكلم::ات ن::بوَّة ع::ن مخ::تار اهللا ف::ي معانات::ه وآالم::ه وموت::ه وردت ف::ي مطل::ع    ). 27:46

. )34العدد : أنظر(ُثمَّ يصف الكاتب آالمه . » إله:ي إله:ي لماذا تركتني    «: الم:زمور الثان:ي والعش:رين     
بحمل:ه خطي:ئة اإلنس:ان عل:ى كاهل:ه، ُاخت:بر لعنتها التي حطَّمت العالقة الحميمة التي كانت له مع أبيه،        

 .وكان هذا أقسى أنواع العذاب
   



اإلنجيل . (»وللوق:ت رك:ض واح:د م:نهم وأخ:ذ اس:فنجة ومألها خًال وجعلها على قصبة وسقاه                 
العار قد كسر «] 21، 69:10[الزبور وُذكرت هذه اإلشارة في ). 27:48الش:ريف، رواي:ة م:تَّى     

ويجعلون في طعامي علقمًا، وفي عطشي    . ُان:تظرت رقَّ:ة فل:م تك:ن، ومعزي:ن فل:م أج:د             . قلب:ي فمرض:ت   
 .  »يسقونني خًال
 

وفي . »فص:رخ يس:وع أيض:ًا بص:وٍت عظ:يم وأسلم الروح           «: وج:اء ف:ي اإلنج:يل، رواي:ة م:تَّى         
 .  »يا أبتاه بيديك أستودع روحي«: رواية لوقا
 

واألرض تزلزلت، والصخور . وإذا حج:اب بي:ت اهللا ق:د ُانش:قَّ إل:ى اثني:ن م:ن ف:وق إل:ى أس:فل                   
والق:بور تفتَّح:ت وق:ام كث:ير م:ن أجس:اد القديسين الراقدين وخرجوا من القبور ودخلوا المدينة                   . تش:قَّقت 

لزلزلة وما كان، وأمَّا قائد المئة والذين يحرسون عيسى المسيح فلما رأوا ا         . المقدَّس:ة وظهروا لكثيرين   
 ).54 ـ 27:50اإلنجيل الشريف، رواية متَّى . (»حقا كان هذا ُابن اهللا: خافوا جدا وقالوا

   
وف:ي لحظ:ة الم:وت يص:رخ س:يدنا عيسى المسيح تتميمًا لكلمات النبوة التي وردت في الزبور       

لى أنَّه يموت وس:بقت الن:بوَّة وأش:ارت إ   «). 31:5م:زمور  . (»ف:ي يدي:ك اس:تودع روح:ي     «: الش:ريف 
» ...وُجِعل مع األشرار قبره   . أنَّه ُضِرب من أجل ذنب شعبي     . إنَّه ُقطع من أرض األحياء    . مي:تة مجرم  

 ).9، 53:8التوراة الشريفة، سفر إشعياء النبي (
   

ولمَّا أسكت اإلنسان كلمة اهللا، تكلَّم اهللا . ج:اء كلم:ة اهللا إل:ى دن:يانا ِلُيعل:ن الخ:اِلق، فق:تله اإلنسان           
فرفض:ت الش:مس أن ُتن:ير ف:ي منَتَص:ف ال:نهار، وُانشقَّت األرض بزلزلة                : م:ن خ:الل خالئق:ه األخ:رى       

وُانشقَّ حجاب بيت اهللا العالي من فوق إلى أسفل    . ص:اخبة، ووقع:ت أح:داٌث عجي:بة ف:ي مملك:ة الم:وت             
ان ذلك اليوم قاسيًا وحدث كلُّ شيٍء تمامًا مثلما خطَّطه اهللا وأعلنه مسَبقًا، ولكن كم ك . وتحطَّم بأعجوبة 

 !  بالقياس لذلك الجيل
 

ُيظه:ر ش:قُّ اهللا حج:اب بي:ت اهللا أن م:وت س:يدنا عيس:ى المس:يح ق:د جع:ل ال:درب إلى محضره                
ورمز الحجاب . كان الحجاب يفصل بين قدس األقداس وبقية أجزاء بيت اهللا. مف:توحًا عل:ى مص:راعيه    

اس يرمز إلى حضور اهللا، الموضع الذي ال ينبغي         وكان قدس األقد  . إل:ى ُبع:د اهللا وص:عوبة البلوغ إليه        
أن يدخل::ه إنس::ان غ::ير رئ::يس رج::ال الدي::ن، وم::رَّة واح::دة ف::ي الس::نة، أي ف::ي ي::وم التكف::ير ع::ن خطاي::ا   

وُيوضِّ::ح اإلنج::يل . وك::ان رج::ل الدي::ن ف::ي ذل::ك ال::يوم ي::رشُّ م::ن دم الذب::يحة عل::ى ُكُت::ب العه::د . الش::عب
 الحاضر الذي فيه ُتقدَّم قرابين وذبائح ال يمكن من جهة         ه:و رم:ز للوقت    «: الش:ريف ه:ذا الرم:ز بقو:له       

وه:ي قائم:ة بأطعم:ة وأش:ربة وغس:الت مخ:تلفة وف:رائض جس:دية فقط               . الض:مير أن ُتكمِّ:ل ال:ذي يخ:دم        
وأمَّا المسيح وهو قد جاء رئيس كهنة للخيرات العتيدة، فبالمسكن األعظم . موض:وعة لوق:ت االص:الح     

الذي ليس من هذه الخليقة، وليس بدم تيوس وعجول، بل بدم نفسه،    واألكم:ل، غ:ير المصنوع بيد، أي        
ألنَّه إن كان دم ثيران وتيوس ورماد ِعجلة مرشوش     . دخ:ل م:رَّة واح:دة إل:ى األق:داس فوَج:د ف:داًء أبديا              

عل:ى المنجَّس:ين ُيق:دِّس إلى طهارة الجسد، فكم بالحرّي يكون دم المسيح الذي بروٍح أزلي قدَّم نفسه هللا                    
اإلنج::يل الش::ريف، الرس::الة إل::ى  . (» عي::ب ُيطهِّ::ر ض::مائركم م::ن أعم::اٍل مي::تة ل::تخدموا اهللا الح::يّ   ب::ال

ُيبرِّر ) معاناته(من تعب نفسه «]: 53:11سفر إشعياء [وجاء في التوراة، ). 14 ـ 9:9العبرانيين 
 .  »كثيرين وآثامهم هو يحملها

 



 مطعون ولكن غير مكسور
ال تبقى األجساد على الصليب في السبت، ألنَّ يوم ذلك السبت كان  ُث:مَّ إذ ك:ان ُاس:تعداد، فلك:ي           

فأتى العسكر ] . 33آية [،  )لتسريع موتهم (عظ:يمًا، س:أل ال:يهود ب:يالطس أن ُتكَس:ر س:يقانهم وُيرفعوا               
أمَّ:ا عيس:ى المس:يح، فلمَّ:ا ج:اءوا إليه لم يكسروا ساقيه      . وكس:روا س:اَقي األوَّل واآلَخ:ر المص:لوب مع:ه       

والذي عاين . لك:نَّ واح:دًا م:ن العس:كر طع:ن جن:به بح:ربة وللوقت خرج دٌم وماء         . رأوه ق:د م:ات    ألنَّه:م   
عظم ال «: ألنَّ هذا كان ليتمَّ الكتاب القائل . َش:ِهَد وش:هادته ح:ٌق، وه:و يعل:م أنَّ:ه يقول الحق لُتؤمنوا أنتم               

جيل الشريف، رواية اإلن. (»س:ينظرون إلى الذي طعنوه «: ويق:ول ف:ي مك:ان آخ:ر أيض:اً     . »ُيكَس:ر م:نه   
 ). 37 ـ 19:31يوحنا 

  
الذي يحميه اهللا،   » البار«ه:ذه اآليات مقتبسة من الزبور والتوراة الشريفة، فُيشير الزبور إلى            

، وُتشير التوراة إلى ذبيحة الفصح      )34:20مزمور  . (»واحٌد منها ال ينكسر   . يحف:ظ جم:يع عظام:ه     «
 ).  12:46ج سفر الخرو. (»وعظمًا ال تكسروا منه«: قائلة

 
 شهوٌد على موته] 49 ـ 47  [

وبقيت ونسوة أخرى جليليات شجاعات بالقرب من       . أحسَّ:ت م:ريم باآلالم األخيرة لموت ُابنها       
َبَكين عليه، . س:يدنا عيس:ى المس:يح ف:يما ك:ان يحم:ل ص:ليبه ع:بر أزقَّ:ة أورش:ليم تحت حراسة الرومان              

رث:ت م:ريم ُاب:نها الذي تبدَّد سالمه بالعنف، وعوِمل     . وش:جَّعنه، وحاول:ن التخف:يف م:ن معانات:ه وآالم:ه           
رأت آمال مستقبلها تنزف . عاينته وقد ُأعُتِقل وُعذِّب ُثمَّ سيق إلى الموت كمجرم. بقسوة ونالته يد الظلم

. وتمامًا كنبوَّة سمعان يوم تكريس عيسى المسيح، ُاخترقت ُمدية حادَّة نفسها        . ف:وق ث:رى دروب القدس     
ود كثر على صلب سيدنا عيسى المسيح وموته ودفنه، بينهم عدد كبير من أناس عاديين           وك:ان ثمَّة شه   

، يوس:ف ال:ذي كان عضوًا في السنهدريم         ) 47،  23:36: أنظ:ر (، ج:نود    ) 48،  23:35: أنظ:ر (
، ورئ::يس الكه::نة ) 56 ــ::ـ 23:55: أنظ::ر(، طائف::ة م::ن أت::باعه ) 53، 23:50: أنظ::ر(ال::يهودي 

اإلنجيل، رواية متَّى (أرادوا أن ي:تأكَّدوا م:ن أنَّه:م قد قضوا عليه قضاًء مبرمًا           والكت:بة والش:يوخ الذي:ن       
وال يمكن ألمِّه أن ُتخطئ    . لق:د رأى م:ن ك:ان حاض:رًا ه:ناك م:وت س:يدنا عيس:ى المس:يح                  ) . 27:41

 !  شاكلة الصواب
 من خالله تتمُّ مشيئة اهللا

 
غ:ير أنَّه::م ف::ي الحق::يقة  . ق::تلوه. ه:م ُانتص::روا لق::د ظ::نَّ أع::داؤه أنَّ! حقَّ:ق اهللا بموت::ه ظف::رًا عظ:يماً  

لق:د تمَّم:ت فدي:ة سيدنا عيسى المسيح، من أجل اإلنسان، قصد اهللا، إذ ضحَّى      . أكمل:وا إرادة اهللا وقص:ده     
التوراة الشريفة، سفر إشعياء (» ومسرَّة الرب بيده تنجح... جعل نفسه ذبيحة إثم«. بحياته حتَّى الموت 

ص::ادٌق ه::و اهللا . ْع::ُد اهللا إلبراه::يم والبش::رية م::ن خ::الل أنب::يائه ع::بر ال::تاريخلق::د ت::مَّ اآلن َو). 53:10
ولم يستِطع إبليس أن يجعل سيدنا عيسى المسيح يحيد عن حياة الخضوع والطاعة الكاملة هللا،     . بكالمه

 والسالم علي يوم ولدت{وُيطابق هذا شهادة سيدنا عيسى المسيح في القرآن الكريم         . أو يتجنَّب الموت  
 ]. 33سورة مريم [} ويوم أموت ويوم أبعث حيا

  
 الدفن] 56 ـ 54  [

بع:د موته كمجرم، أنزل يوسف الرَّامي، وهو رجٌل نبيل ورئيٌس من رؤساء القوم، جسده عن    
وكان «إنَّ يوسف كان من أتباع المسيح       : ويذه:ب اإلنج:يل الش:ريف، رواي:ة م:تَّى إل:ى القول            . الص:ليب 

، 27:57متَّى  . (»د ووض:عه ف:ي ق:بره الجديد الذي كان قد نحته في الصخر             ف:أخذ الجس:   . رج:ًال غن:يا   



وُجِعل مع األشرار قبره، ومع  «وحقَّ:ق هذا الفعل النبوَّة التي ُاقُتِبَست جزئيا من التوراة الشريفة            ). 69
 ). 53:9سفر إشعياء . (»غنّي عند موته

  
، أي حي::نما ك::ان ال::ناس   »ادي::وم االس::تعد «ك::ان ص::لب س::يدنا عيس::ى المس::يح ي::وم الجمع::ة،      

ل::م يك::ن ُيس::مح ب::العمل ي::وم الس::بت ال::ذي يب::تدئ ف::ي الس::اعة السادس::ة م::ن ي::وم  . يس::تعدون ل::يوم الس::بت
لذلك لم يكن للنسوة إالَّ قليل من الوقت ليرين        . الجمع:ة، ل:ذا ك:ان ينبغ:ي أن ُت:نَجَز عمل:ية الدَّف:ن بس:رعة                

ط واألدهان وال يأتين شيئًا آخر، ألن جميع األعمال أي:ن ُأْس:جَي الجس:د ويُع:دن إلى البيت إلعداد الحنو           
 .  لقد رأته النسوة وأمُّه ُمسجًى في قبره وهو ميت. تصير محرَّمة بعد الساعة السادسة مساًء

 
وأرادت الس:لطات ال:يهودية ال:تأكد م:ن أن المس:يح قد مات وُدفن من غير إشاعات ُملفَّقة كاذبة        

قول إنِّ:ه يه:دم بي:ت اهللا وُيع:يد ب:ناءه، جعل:وا اآلن يقتبس:ون أقوال:ه بدقَّة          وبع:د أن ُاتَّهم:وه ب:ال      . ع:ن قيام:ته   
يا سيد قد تذكَّرنا : فاجتمع رؤساء الكهنة والفريسيون إلى بيالطس قائلين«: ويق:ول اإلنج:يل   . لب:يالطس 

لئال يأتي فُم:ر بضبط القبر إلى اليوم الثالث  . إن:ي بع:د ثالث:ة أيَّ:ام أق:وم      : أنَّ ذل:ك الُمض:لَّ ق:ال وه:و ح:يّ          
فقال . فتكون الضاللة األخيرة شرا من األولى. تالم:يذه ويس:رقوه ويقول:وا للش:عب إنَّ:ه قام من األموات       

فمضوا وضبطوا القبر بالحرَّاس وختموا . ُاذهبوا وُاضبطوه كما تعلمون. عندكم ُحرَّاس : له:م ب:يالطس   
 ).66 ـ 62: 27اإلنجيل الشريف، رواية متَّى . (»الحجر

 
 
 
   

)7( 
 بعد القيامة
 
 

 اإلصحاح الرابع والعشرون
 

 البحث عن الحّي بين األموات] 8 ـ 1[ 
ه:و آخ:ر ي:وم ف:ي األسبوع عند اليهود، وُيعَتَبر إحياًء لذكرى ُاستراحة              » الس:بت «] 24:1  [

في وكانت القبور في تلك األيام منحوتة . واألح:د ه:و اليوم األوَّل من األسبوع  . اهللا بع:د إبداع:ه للخل:يقة    
وك::ان الجس::د ُيل::فُّ بقطع:ٍة مس::تطيلة م::ن القم::اش عل::ى ش:كل عص::ابة وُيس::جى عل::ى رفٍّ ف::ي   . الص:خر 

الق:بر بص:خرٍة كب:يرة م:دوَّرة تشبه دوالب عربٍة تتدحرج في أخدوٍد خارج      وُيس:دُّ . الض:ريح الحج:ري  
وختمت . ىوك:ان ُيغل:ق مدخ:ل الق:بر ع:ادة لمنع الحيوانات والمخربين من العبث بأجساد الموت                . الف:تحة 

الس:لطات الرومان:ية هذا الحجر الكبير، ووضعت ُحرَّاسًا حوله لتمنع صحابة سيدنا عيسى المسيح من              
 .  سرقة الجسد، والزعم أنَّه قد قام من بين األموات

 
لقد أعلنت المالئكة مجيئه إلى . ك:ان ال:رجالن الل:ذان رأتهم:ا الم:رأتان مالكي:ن م:ن مالئك:ة اهللا           

مات سيدنا . ى ه:نا م:ن ق:بل اهللا أيض:ًا ل:ُيؤكِّدوا أنَّ:ه ح:ّي؛ وأنَّ:ه ق:د نه:ض م:ن الموت           دن:يانا، وُأرس:لوا إل:     



. لقد تغلَّب على الموت بقوَّة اهللا. عيس:ى المس:يح دون ش:ّك، غ:ير أنَّ الم:وت لم ُيبِقِه سجينًا تحت رحمته          
ئة والم::وت لق::د حطَّ::م س::يدنا عيس::ى المس::يح ق::وَّة الخطي::   . وُانقل::ب ظف::ر إبل::يس الظاه::ر ه::زيمة ش::نعاء  

 !  اهللا هو الظافر. والشيطان
 

وم::ع إع::الن المالكي::ن أنَّ::ه ق::ام ح::يا م::ن بي::ن األم::وات، تذكَّ::رت النس::اء كلم::ات س::يدنا عيس::ى     
. وغال:بًا م:ا ك:ان ي:تحدَّث مجازي:ًا، وُربَّما فهمن كلماته الغريبة عن القيامة فهمًا في غير مكانه                 . المس:يح 

وُتذكِّ::رنا كلم::ات . ى المس::يح قص::د أن ُتؤخ::ذ كلمات::ه م::أخذًا حرف::يا  وه::ا ُه::نَّ اآلن يري::ن أنَّ س::يدنا عيس:: 
 »لماذا تطُلبن الحّي بين األموات؟«: المالكين بالعبارة

 يأبى الصحابة تصديق الشهود
 

وخالفًا لليهود، فلم . م:ا خام:ر ص:حابته وأت:باعه أدن:ى ش:ّك ف:ي أنَّ:ه ق:د م:ات وُان:تهى ك:لُّ شيءٍ             
لم يبَق لديهم إرادة لالستمرار . سروا المعركة وتخلَّوا عن الرجاء والقضية     لقد خ . ُي:ريدوا إعالن قيامته   

وحي:نما أعلن:ت النس:وة أنَّ:ه ق:د ق:ام، ل:م يرفض:وا إع:الن ذل:ك وحس:ب، بل رفضوا تصديقه                     . ف:ي الكف:اح   
إالَّ . ل:ذا، كان األمر يحتاج إلى دليٍل ال ُيدحض لُيقِنع هؤالء المتشككين         . أيض:ًا، وحس:بوه حكاي:ة خ:رافة       

رأى القبر الفارغ، ولكنَّه لم يعتِقد . أنَّ بطرس، على األقل، انطلق ذاهبًا إلى الضريح ليجد الدليل لنفسه       
 .  فعاد أدراجه إلى الدَّار ُمبلبل الفكر. فورًا أنَّ هذا يعني أنَّ المسيح قد قام

 
وأنَّ . أنَّه ماتُيفه:م م:ن ه:ذا الح:دث، أنَّ أت:باع س:يدنا عيس:ى المس:يح ما خامرهم الشكُّ قطُّ في                

وُيبدي الحادث خلطهم في ُاستيعاب . اع:تقادهم وأحالمه:م بخص:وص المملك:ة األرض:ية ق:د مات:ت مع:ه              
أنَّ )  وما بعده17العدد  (ويعترف تابعان من أتباعه فيما بعد       . أقوال:ه الواض:حة ف:ي أنَّ:ه سيتألَّم ويموت         

 والتشويش والكآبة، ألنَّ أحالمهم     جم:يع تالم:يذ س:يدنا عيس:ى المس:يح ش:عروا ف:ي ذل:ك الوقت بالذهول                 
ك:ان مي:تًا وُاخ:تفى جسده، وقِدمت    . ت:بدَّدت، وآم:الهم تحطَّم:ت بص:لبه، ث:مَّ أربك:تهم حق:يقة الق:بر الف:ارغ               

 !  النسوة بقصٍَّة ُمحيِّرة
 

 التهبت قلوبهم بحضوره] 32 ـ 13  [
 إل:يه، ولكنَّهما لم يعرفاه،  رآه ه:ذان ال:تابعان المتح:يِّران الُمث:بطا الع:زيمة وس:ارا مع:ه، وتحدَّث:ا         

لماذا لم يعرفاه يا ترى؟ هل منعهما شكوكهما وعدم إيمانهما من ). 31اآلية (إل:ى أن كش:ف ع:ن نفسه         
ولكن بدون إيمان ال يمكن إرضاؤه ألنَّه يجب أنَّ الذي يأتي إلى اهللا يؤمن بأنَّه              «: تمييزه؟ يقول الكتاب  

وج::اء ). 11:6إلنج::يل الش::ريف، الرس::الة إل::ى العبرانيي::ن ا. (»موج::ود وأنَّ::ه ُيج::ازي الذي::ن يطل::بونه
إن ك:ان أح:ٌد ُتع:وزه حكم:ة فليطل:ب م:ن اهللا ال:ذي ُيعطي الجميع بسخاء وال ُيعيِّر،             «: أيض:ًا ف:ي الك:تاب     

ولك:ن ليطل:ب بإيم:ان غ:ير م:رتاب البتة ألنَّ الُمرتاب ُيشبه موجًا من البحر تخبطه الريح      . فس:ُيعطى له  
رج:ٌل ذو رأيي:ن ه:و ُم:تقلقل ف:ي جميع        . ك اإلنس:ان أنَّ:ه ي:نال ش:يئًا م:ن ع:ند ال:ربِّ              ف:ال يظ:ن ذل:     . وتدفع:ه 
ف:نرى أنَّ الش:كَّ الُمس:َتحَكم في:نا يمنع اهللا من            ). 8 - 5: 1اإلنج:يل الش:ريف، رس:الة يعق:وب         . (»ط:رقه 

س::ى غ:ير أنَّ::ه ي::بارك الش:كوك األمي::نة والرغ::بة ف:ي المع::رفة الحقيق::ية، ويكش:ف س::يدنا عي    . منح:نا فهم::اً 
 . المسيح نفسه إلنساٍن من هذا النوع

  
لق:د س:بَّب ع:دم اإليم:ان ش:كوك هذين الرجلين ألنَّ إدراكهما الحسي لسيدنا عيسى المسيح كان         
مح:دودًا، ُاعتقدا أنهما عرفا كلَّ شيٍء عنه لذلك ما ُاستطاعا أن يحصال على المزيد من النور والحكمة         

عاي::نا ق::وَّة اهللا ف::يه، وُاقت::نعا بكلمات::ه وأفعال::ه أنَّ::ه المس::يا   ! فق::طإنهم::ا ع::رفاه كنب::ّي عظ::يم  . م::ن ل::دن اهللا



رأي::اه ُيم::ارس س::لطانه عل::ى الم::وت، وعل::ى عناص::ر الطب::يعة، وع::الم األرواح، وُي::بدي ق::وَّة  . الُمن::َتَظر
 .  لغفران الخطايا، ولكنَّهما وصال إلى قراٍر نهائّي خاطئ بشأنه

 
 هل كان سيدنا عيسى المسيح دجَّاًال؟

 ل:م يُم:ت س:يدنا عيس:ى المس:يح بالحق:يقة، ول:م يُق:م م:ن بي:ن األم:وات، فق:د كان نبيا آخر في                           إْن
ألنَّه أعلن بُاستمراٍر طول ُمدَّة حياته أنَّه سيموت  . سلسلة األنبياء، صاِنَع عجائب، ومعلِّمًا، ولكن دجَّاالً      

لشرعية والصحَّة على رسالته    ويق:وم ف:ي ال:يوم الثال:ث، وكان:ت ه:ذه مش:يئة اهللا م:ن أجله، كما أضفى ا                    
إذا ل:م يُم:ت ويُق:م ول:يس ح:يا اآلن، فيكون كبقيَّة األنبياء المتوفين، ناب منابه معلِّمون وأديان         . وُادِّعائ:ه 

. الحق:ة؟ ونج:د ه:نا أنَّ آخري:ن م:ن الص:حابة ذه:بوا إل:ى الق:بر بع:د بط:رس لي:تحقَّقوا م:ن رواي:ة النساء                    
 ! وتعجَّبوا من معناه، ألنَّ نبيا آخر لم يُقم من الموتوآخرون كثيرون رأوا القبر الفارغ 

  
أس:اء ال:يهود وم:ن ض:منهم أت:باع س:يدنا عيس:ى المس:يح َفْهَم نبوَّات الكتب         ] 27 ـ   25: 24  [

ع:رفوا أنَّ:ه س:يكون نب:يا عظ:يمًا وملك:ًا ُم:توَّجًا، ولك:نَّهم لم يفهموا أن الطريق إلى         . المقدَّس:ة ع:ن المس:يا    
لق:د فاتتهم النبوَّات الُمفصَّلة عن آالم وموت   .  ع:بر االح:تقار وال:رفض والمعان:اة والم:وت          المج:د س:يمرُّ   

س::يدنا عيس::ى المس::يح ال::واردة ف::ي الم::زمور الثان::ي والعش::رين وس::فر النب::ي إش::عياء االص::حاح الثال::ث  
ْدَحر اهللا لم ُي. والخمس:ين إض:افة إلى الكثير غيرها، كان عليه أن يتألم ويموت، قبل أن يدخل إلى مجده          

، ولك:نَّه ُانتصر من خالل آالمه، تمامًا كما سبق وقال قبل  )س:المه علي:نا  (بم:وت س:يدنا عيس:ى المس:يح       
ولما كان سيدنا عيسى المسيح ما يزال حيا عن يمين اهللا،   . يحكم الملك طوال ُمدَّة حياته    . م:ئات الس:نين   

 . طل كلمة أخرى سلطانه طالما هو حّيوال ُتب. فهو لذلك ما فتئ يحكم، وما فتئت كلمته ذات سلطان
  

ولمَّا . لق:د تش:وَّق ص:حابته لرؤيته ملكًا ُمتوَّجًا على فلسطين، ُمحرِّرًا اليهود من الحكم األجنبي          
لم ُيتوَّج في فلسطين، بيد أنَّه ُتوِّج بالمجد والكرامة . مات رافضًا أن يكون ملكًا وقتيا، ماتت معه آمالهم

اء ليجلس عن يمين اهللا، غير أنَّ هذه النبوَّات كانت ما تزال مخفيَّة عنهم إلى أن      حي:نما ص:عد إل:ى السم      
: ونظ:ير منتص:ٍر ف:ي مع:ركٍة م:ع إبليس، تلقَّى غنائم المعركة     . لق:د كاف:أه اهللا عل:ى آالم:ه        . أوض:حها له:م   

 جاء ُمسجًَّال في وكان هذا طبقًا للوعد الذي. أعاد البشرية إلى اهللا، ونقلها من مملكة إبليس إلى بيت اهللا    
من . إن جعل نفسه ذبيحة إثٍم يرى نسًال تطول أيامه ومسرَّة الرب بيده تنجح«: ك:تاب ال:توراة الش:ريفة     

لذل:ك أْقِسم له بين   . تع:ب نفس:ه ي:رى ويش:بع وع:بدي ال:بار بمعرف:ته ُي:برِّر كثيري:ن وآث:امهم ه:و يحمله:ا            
وت نفسه وُأحصي مع أثمة وهو حمل خطيَّة       األع:زاء وم:ع العظماء يقِسم غنيمة من أجل أنَّه سكب للم           

وع:اد إل:ى اهللا بعد ُانتهاء مهمَّته ظافرًا،       ) . 12 ـ   10: 53س:فر إش:عياء     . (»كثيري:ن، وش:فع بالمذنبي:ن     
. » كلمت:ي الت:ي تخ:رج من فمي ال ترجع إليَّ فارغة بل تعمل ما ُسِررت به وتنجح في ما أرسلتها له    «
إذ ص::عد إل::ى الع::الء س::بى س::بيًا وأعط::ى ال::ناس  «: لش::ريفوف::ي اإلنج::يل ا). 55:11س::فر إش::عياء (

صعدَت إلى «: وُاقُتبس:ت ه:ذه اآلي:ة م:ن ال:زبور الش:ريف       ). 4:8الرس:الة إل:ى أه:ل افس:س         . (»عطاي:ا 
 ).  68:18مزمور . (»العالء، سبيت سبيًا، قبلت عطايا الناس، أيُّها الرب األله

 
كتب المقدَّسة ُابتداًء بالتوراة الشريفة، ُثمَّ ُيعلِّ:م س:يدنا عيس:ى المس:يح الص:حابة ك:يف يفهمون ال             

ثمَّة مئات من النبوَّات وردت عنه في كلمة اهللا، . جميع أسفار األنبياء، فالزبور، شارحًا كيف تدلُّ عليه
غير أنَّهم لم يعرفوه إالَّ وقتما تناول الطعام معهم . ل:ذا، أخ:ذت ه:ذه المحادث:ة عل:ى الطريق زمنًا طويالً           

حين:ئذ أدرك:وا أنَّ أف:ئدتهم كان:ت تش:هد له طوال الوقت، وهم يدرسون       .  بطريق:ته المألوف:ة  وقس:م الخ:بز  
لقد ُاضطرمت قلوبهم في دواخلهم في محضره، بينما كانوا يتأمَّلون في كتب اهللا التي             . الكت:ب المقدَّس:ة   



وحالما وعوا . تشهد له، غير أنَّ رؤوسهم أعمت قلوبهم، فتبعوا رؤوسهم ولذلك لم يعرفوه حقَّ معرفته
 .الحقيقة، قفلوا راجعين إلى األتباع اآلخرين في القدس

   
وظه:ر س:يدنا عيس:ى المس:يح، ف:ي الوق:ت نفس:ه، لسمعان بطرس، بادئًا أوَّل ظهوٍر له إلنساٍن          

عرف سيدنا عيسى المسيح أن بطرس سيتداعى ويتخلَّى عنه، غير أنَّه . تحطَّم بدرجة كبيرة ألنَّه أنكره
: أنظر. (أنَّ:ه س:يتوب نادم:ًا، وُي:تابع الس:ير في ُخطاه، ويصير واحدًا من أقوى شهود القيامة     عل:م أيض:ًا     

لق:د أظه:ر س:يدنا عيس:ى المس:يح عطف:ًا ج:زيًال لجم:يع الذين         ) . اإلنج:يل الش:ريف، س:فر أعم:ال الرس:ل        
 .  أنكروه تحت ظروف قاسية، ُثمَّ عادوا وتابوا

 
 يظهر للصحابة] 43 ـ 36[ 

يس:ى المسيح الصحابة ببرهان مادِّّي ال يقبل الجدل، على أنَّه هو نفسه كان الذي    زوَّد س:يدنا ع   
وثمَّة مناسبات  . وأب:دى بتناو:له الطع:ام أم:امهم، أنَّ:ه ليس خياالً           . وق:ف أم:امهم، وق:ام م:ن بي:ن األم:وات           

 يكن معهم أمَّ:ا توم:ا واحٌد من االثني عشر الذي كان ُيقال له التوأم فلم   «. وف:يرة أخ:رى ظه:ر له:م ف:يها     
إن ل::م أبِص::ر ف::ي يدي::ه أث::ر : فق::ال له::م. ق::د رأي::نا ال::ربَّ: فق::ال له التالم::يذ اآلخ::رون   . حي::ن ج::اء يس::وع

وبع::د ثمان::ية أيَّ::ام ك::ان . المس::امير، وأض::ع إص::بعي ف::ي أث::ر المس::امير وأض::ع ي::دي ف::ي جن::به ال ُأوم::ن 
ُثمَّ . سالٌم لكم: لوسط وقالفج:اء يسوع واألبواب مغلقة ووقف في ا . التالم:يذ أيض:ًا داخ:ًال وتوم:ا معه:م        

ه:اِت إص:بعك إل:ى ه:نا وأبِص:ر يَديَّ وهاِت يدك وضعها في جنبي وال تكن غير مؤمن بل                 : ق:ال ل:توما   
طوبى للذين آمنوا ولم . ألنَّك رأيتني يا توما آمنت: قال يسوع. ربِّي وإلهي: أجاب توما وقال له . مؤمنا
 ).  29، 24: 20اإلنجيل الشريف، رواية يوحنا . (»يروا

 
وظه:ر له:م ف:ي الم:رَّة الثال:ثة عل:ى بح:يرة الجل:يل وأك:ل معه:م خبزًا وسمكًا وقلَّد بطرس مهمَّة            

وف::ي الج::زء الثان::ي م::ن اإلنج::يل  ) . 21اإلنج::يل الش::ريف، رواي::ة يوح::نا إص::حاح  . (رئاس::ة ص::حابته
ة بعدما تألَّم وهو أراه:م أيضًا نفسه حيًَّا ببراهين كثير   «: يق:ول لوق:ا   ) أي س:فر أعم:ال الرس:ل      (الش:ريف   

 ).  1:3أعمال الرسل ) .«يظهر لهم أربعين يومًا ويتكلَّم عن األمور الُمختصَّة بملكوت اهللا
 

 تعليمات أخيرة] 49 ـ 44  [
. خ:الل ه:ذه الوج:بة األخيرة المهمَّة من الطعام، كشف لهم عن المعنى الحقيقي للكتب المقدَّسة           

توراة، وأسفار األنبياء، والزبور، كلُّها ُتشير وتتحدَّث عن سيدنا         ال: جميع هذه الكتب، منذ بداية الزمان     
وعلَّم سيدنا عيسى المسيح أنَّ هذه هي الطريقة الصحيحة لقراءة          . عيس:ى المس:يح، وتحقَّق:ت نبوَّاته فيه       

 األبدية وف:تح أذه:انهم ليعوا كلمة اهللا ويفهموا أنَّ موته كان إنجازًا وتتميمًا لُخطَّة اهللا             . كت:ب اهللا وفهمه:ا    
وأنَّ::ه بم::وت س::يدنا عيس::ى المس::يح الذبائح::ي، ال::ذي أع::دَّه اهللا حص::ل . لف::داء الج::بلة البش::رية وخالص::ها

 .غفران الخطايا، لجميع الذين يقبلونه كفديتهم البديلة
   

وقد وضَّح سيدنا عيسى . ُتشير إلى الروح القدس» موعد أبي«ليس ثمَّة شكٌّ قطُّ في أنَّ عبارة        
وفيما هو مجتمع معهم أوصاهم أن ال يبرحوا من أورشليم بل ينتظروا موعد    «. بكلِّ جالء المسيح هذا   

ألنَّ يوح:نا عمَّ:د بالم:اء وأمَّ:ا أن:تم فس:تتعّمدون بال:روح القدس ليس بعد هذه        . اآلب ال:ذي س:معتموه من:ي      
على ولكي يحصل هؤالء الرجال     ). 5،  1:4اإلنج:يل الش:ريف، س:فر أعمال الرسل         . (»األي:ام بكث:ير   

. ُمباشرة، ستتحقَّق النبوَّة الوعد، عليهم أن ينتظروا في القدس؛ ألنَّه في تلك المدينة، وفي األيام التالية
سفر أعمال الرسل [لق:د تمَّ:ت ه:ذه الن:بوَّة بع:د ص:عوده، وف:ي االمكان قراءة ذلك في اإلنجيل الشريف،            



على التالميذ ومألهم » ة من النار ألسن«وح:لَّ ال:روح الق:دس ف:ي ذل:ك ال:يوم بشكل              ]. 8 و 2االص:حاح   
» إنَّ::ه س::ُيعّمدكم بال::نَّار «: وتمَّ::م ه::ذا كلم::ات النب::ي يح::يى ع::ن س::يدنا عيس::ى المس::يح إذ ق::ال    . م::ن ذات::ه

إنَّه ُيحوِّل ما   . وترمز النار إلى طاقة أفعال روح اهللا الُمحوِّلة       ). 3:16اإلنج:يل الشريف، رواية لوقا      (
االختبار من مؤمنين خائفين إلى كارزين باإلنجيل ال يتطرَّق الفزع   وتح:وَّل الص:حابة بع:د ه:ذا         . يمّس:ه 

وُام:تأل الحواري:ون بالشجاعة، وأمضوا بقيَّة حياتهم ُينادون برسالة اإلنجيل بجسارة، إلى             . إل:ى قلوبه:م   
جم:يع المؤمني:ن بس:يدنا عيس:ى المس:يح مؤيَّ:دون ب:روح اهللا ال:ذي ه:و عطيَّ:ته           . أن م:ات أك:ثرهم ش:هداء   

إنَّ:ه تتميم ما جاء في التوراة الشريفة،  . ، إذ يس:كبه عل:ى جم:يع الذي:ن ُيط:يعونه          )»ة م:ن األعال:ي    الق:وَّ «(
لمَّا يرتقي  . »قبل:ت عطاي:ا بين الناس     . س:بيت س:بياً   . ص:عدت إل:ى الع:الء     «]. 68:18س:فر المزام:ير     [

 .  على الناس) الروح القدس(المسيح إلى السماء، سيسكب عطيَّته 
 

 إلى يمين اهللاُيرَفع ] 53 ـ 50  [
أنا معكم زمانًا يسيرًا «علَّ:م س:يدنا عيس:ى المسيح في بيت اهللا أنَّه أتى من السماء وإليها يعود،             

أمَّا أنا «: وقال أيضاً ). 7:33اإلنج:يل الش:ريف، رواي:ة يوحنا        . (»بع:د ُث:مَّ أمض:ي إل:ى ال:ذي أرس:لني           
اإلنجيل . (»فقلت لكم تموتون في خطاياكم    . أمَّا أنا فلست من هذا العالم     . أن:تم م:ن هذا العالم     . فم:ن ف:وق   

خرجت من عند اآلب وقد أتيت إلى العالم وأيضًا أترك العالم «). 24، 8:23الشريف، رواية يوحنا 
العمل . أن:ا مجدت:ك عل:ى األرض      «). 16:28رواي:ة يوح:نا     . اإلنج:يل الش:ريف   . (»وأذه:ب إل:ى اآلب    

ت أيُّه:ا اآلب عند ذاتك بالمجد الذي كان لي عندك         واآلن مجِّدن:ي أن:    . ال:ذي أعطيتن:ي ألعم:ل ق:د أكمل:ته         
أيُّه::ا اآلب أري::د أن ه::ؤالء الذي::ن أعطيتن::ي يكون::ون مع::ي حي::ث أك::ون أن::ا لي::نظروا  ... ق::بل ك::ون الع::الم

 ). 24، 5، 17:4اإلنجيل، رواية يوحنا . (»مجدي الذي أعطيتني ألنَّك أحببتني قبل إنشاء العالم
  

ُاجلس عن : قال الربُّ لربي«: اآلب، ُمتمِّمًا النبوَّات التي قيلت فيه   واآلن ق:د ُرفع إلى يمين اهللا        
بقيامته من بين األموات وُارتفاعه ). 110:1م:زمور  . (»يمين:ي ح:تى أض:ع أع:داءك موط:ئًا لقدم:يك       

ال:ذي س:يظهر بال:تمام ي:وم يعود ثانية في نهاية      » مج:ده «إل:ى الس:ماء، دخ:ل س:يدنا عيس:ى المس:يح إل:ى               
 .ميع الناسالدَّهر ويراه ج

   
إقت::نع حواري::وه اآلن بص::حَّة قيام::ته م::ن بي::ن األم::وات، وفهم::وا أخ::يرًا َم::ْن ه::و، وتحوَّل::وا م::ن 

 .  يأسهم وتشويشهم إلى ُاختبار التعبُّد له بكامل الفرح
 

 أوالد إبراهيم
ُقدِّمت على نح:ن أبناء إبراهيم بحق إذا أعلنَّا إيمانًا نظير إيمانه، بقبولنا ذبيحة اهللا البديلة، التي    

 .  الجبل
فرفع إبراهيم عينيه ونظر وإذا . » اهللا يرى له المحرقة يا ُابني «): عل:يه الس:الم  (ق:ال إبراه:يم   

. فذه:ب إبراه:يم وأخ:ذ الكبش وأصعده محرقة عوضًا عن ُابنه           . ك:بش وراءه ممس:كًا ف:ي الغاب:ة بقرن:يه          
. ف::ي ج::بٍل ال::ربُّ ُي::رى : ى إنَّ::ه ُيق::ال ال::يومح::تَّ). اهللا ُيرتِّ::ب(فدع::ا إبراه::يم ُاس::م ذل::ك المك::ان يه::وه ي::رَأه  

 ).22التوراة الشريفة، سفر التكوين اصحاح (
   

ولكنَّكم اآلن  . لو كنتم أوالد إبراهيم لكنتم تعملون أعمال إبراهيم       «: وق:ال س:يدنا عيسى المسيح     
أبي هو ... إبراهيمهذا لم يعمله    . تطل:بون أن تقتلونن:ي وأن:ا إنس:ان ق:د كلَّمك:م ب:الحق الذي سمعه من اهللا                  



أبوك إبراهيم تهلَّل بأن يرى يومي  . أنا أعرفه وأحفظ قوله   . إنَّه إلهكم : ال:ذي ُيمجِّدن:ي ال:ذي تقولون أنتم       
 ). 56، 55، 8:40اإلنجيل، رواية يوحنا . (»فرأى وفرح

  
 أصدقاء اهللا

اهيم ما أنا هل أخفي عن إبر«: فق:ال ال:رب  . »ألنَّ:ه أعل:ن له قص:ده    » خل:يل اهللا «ُدع:ي إبراه:يم   
ألني عرفته لكي يوصي بنيه  . فاعل:ه؟ وإبراه:يم يك:ون أمَّة كبيرة وقويَّة ويتبارك به جميع أمم األرض             

. »وبي:ته م:ن بع:ده أن يحفظ:وا ط:ريق ال:رب ل:يعملوا ب:را وع:دًال لك:ي يأت:ي ال:رب إلبراهيم بما تكلَّم به                      
 ).  19، 18:18سفر التكوين (

 
أن:تم أحبَّائ::ي إن فعل::تم م::ا  «:  بك::ل وض:وح قص::د اهللا وق::ال لق:د كش::ف ل::نا س:يدنا عيس::ى المس::يح  

لكنِّ::ي ق::د س::مَّيتكم أح::بَّاء ألنِّ::ي  . ال أع::ود أس::ميكم عب::يدًا ألنَّ الع::بد ال يعل::م م::ا يعم::ل س::يده . أوص::يكم ب::ه
 ). 15اإلنجيل، رواية يوحنا اصحاح . (»أعلمتكم بكل ما سمعته من أبي

  
 نتبع مثاله في وضع ثقتنا بما أعدَّه اهللا لنا، طائعين إرادته م عندماينحن ُنبرهن أنَّنا أوالد إبراه

به:ذا نقدر نحن أيضًا أن نصير أحباء اهللا، وُمتلقين وعده          . الُمعَل:َنة بك:ل وض:وح، وس:الكين مع:ه بطه:رٍ           
 ).  عليه السالم(إلبراهيم 
 
 
 
 

 .انتهى بعونه وله كلُّ المجد
 

 


