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 تقدٌم

 نٌافة الحبر الجلٌل مار ؼرٌؽورٌوس

 صلٌبا شمعون

الموصل للسرٌان  أبرشٌةراعً 

 وتوابعها -األرثوذكس

 

 تؤلٌؾ

 المهندس بشٌر ٌونان كرومً
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 اإلهداء

 ..إلى جمع الواقفٌن تحت المذبح

 ...المقتولٌن 

 ..ومن أجل الشهادة, من أجل الكلمة

 :قابلٌن  ..الصارخٌن بصوت عظٌم

  ؟..أٌها السٌد حتى متى

 ..إلى نفوس كل هذا الجمع البار

 والذٌن سٌنضمون إلٌهم من الشهداء القدٌسٌن 

 !حتى ٌوم المجا الثانً العظٌم

 ..بكل إتضاع وإجالل وإكرام 

 ...أهدي 

 !هذا الجهد الضبٌل

 .آمــــٌن. ..لتكن شفاعتهم مع جمع المإمنٌن

 

                                                             
 
 1 -6:9عؤ٠خ  
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 تقدٌم

 

, الكتاب لنٌل شهادة ماأن ٌقدم طالب الهوتً مثل هذا       

أما أن ٌخوض ؼمار بحث الهوتً . فهذا أمٌر طبٌعً جدا  

فهذا شؤن , رجل علمانً ولبن كان من الوسط الكنسً, كهذا

إن العلم من أي صنؾ كان لٌس , ؼٌر أن الواقع ٌقول. آخر

بل هو مشاع لكل من , حكرا  على فبة دون أخرى من الناس

ثقة التامة بالمسٌح الذي وله من الؽٌرة وال, أعطً موهبة

 .ٌقوٌه فً إقدامه على أي عمل ٌتمجد به اسمه المبارك

واعتمادا على قراءته المستمرة لكتاب , فالمإلؾ الفاضل      

استطاع أن ٌطرح أمام , هللا المقدس وسواه من المصادر

القارئ ما ٌإكد هوٌة السٌد المسٌح اآللهٌة بصورة ال تقبل 

آٌات الكتاب المقدس لخٌر دلٌل على  فما أورده من. نقاشا  

وعلى الجهود المبذولة فً سبٌل , اطالعه الواسع علٌه

, تسلٌط األضواء على هذا الكتاب لٌكون فً متناول الجمٌع

. والذي جاء بعد اطالعه على بعض الكتب الدٌنٌة المعاصرة

وعلٌه ٌمكن اعتباره بمثابة رد على بعض ما جاء فً تلك 

فاؾ مرن ٌحافظ على كرامة كل الذٌن وبؤسلوب ش, الكتب

فً محاولة بابسة , وضعهم نصب عٌنٌه للرد على ما كتبوه

لطمس معالم شخصٌة السٌد المسٌح اآللهٌة الفذة " منهم 
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والفرٌدة من خالل فرضٌات ٌبنون علٌها نظرٌاتهم الفاشلة 

أال وهو , بقصد ذر الؽبار على الحدث التارٌخً الهام, "

والذي انتهى إلى خالص , سوع المسٌحتجسد كلمة هللا ٌ

فالمسٌح جاء . اإلنسان من تبعٌة الخطٌة األبوٌة األولى

بعد أن فشل جمٌع األنبٌاء , لٌخلص وٌحل عقدة اإلنسان

والمرسلٌن الذٌن كانت هوٌاتهم تختلؾ كلٌا  عن هوٌة السٌد 

 .المسٌح

ترى لماذا ٌبدأون بالبحث عن , ٌتساءل المإلؾ مستؽربا        

ٌقولون أن قٌامة المسٌح . ٌامة المسٌح قبل البدء بمٌالده؟ق

إذ ال ٌجوز أن , وهنا الخطؤ, لٌست مقٌدة بالزمان بل باإلٌمان

بل ٌإخذ بمعناه الحرفً , ٌإخذ حدث قٌامة المسٌح بالمجاز

وأن التقٌد حرفٌا  بما أوحاه الروح القدس هنا , كما أوحً به

, ب البحوث المعاصرةأما كان األجدر بؤصحا. مطلوب وواجب

البدء بالحدٌث عن مٌالد المسٌح وطبٌعة رسالته الخالصٌة 

ومن هنا فالكاتب ٌلقً اللوم على دعاة التحدٌث ؼٌر . أوال ؟

ألن مثل هذا التحدٌث ٌلتقً بالعولمة التً تهدؾ , المدروس

ولبن بصورة ؼٌر مباشرة إلى إبعاد أنظار المإمنٌن عن حٌاة 

واالستسالم للواقع المادي , لروحانٌةالروح والتزاماتهم ا

الذي ٌفضً بطبٌعة الحال إلى توجٌه المإمنٌن إلى مفاهٌم 

والتً من , جدٌدة ٌصفها دعاة التحدٌث بالمعاصرة المنظورة

, شؤنها تحدي الحقابق اإلٌمانٌة الموحاة بها من الروح القدس

المرشد األمٌن الهادي كّتاب أسفار الكتاب المقدس التً ال 

ولبن اختلفوا باألسلوب أو اللؽة , ؾ أو تناقض بٌنهاخال
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وكالم هللا ال , فما جاء فً هذه األسفار هو كالم هللا. األدبٌة

 .ولٌس مرحلٌا  أو قابال  للتؽٌٌر والتحدٌث, ٌسقط أبدا  

إن السٌد المإلؾ لم ٌتنكر لفكرة التطور إلى ما هو       

ناسبا  ذلك , دةإالّ أنه ٌترصد بعض األخطاء المقصو, أفضل

إلى الفكر العولمً فً ما ٌعرؾ بالالهوت المعاصر بالنسبة 

ومن هنا ٌنتقد القابلٌن بوجوب الفهم , إلى الشإون الدٌنٌة

معتبرا  هذا الرأي إعصارا  خطٌرا  وبخاصة , قبل اإلٌمان

بالنسبة إلى فبة الشبٌبة الذٌن لم ٌختمر عندهم بعد الفكر 

مثال  باآلخرٌن أن اإلٌمان ٌجب فً حٌن أنه ٌرى ت, الروحً

ذلك أن المعرفة الحقٌقٌة هً التً , أن ٌسبق المعرفة والفهم

وٌعزز رأٌه هذا , تؤتً كثمرة ناضجة لإلٌمان الحً العامل

مقربا  فكرة الفهم , بمعطٌات العهد الجدٌد من اآلٌات البٌنات

وقد اقحمت . قبل اإلٌمان إلى الفلسفة الهٌلٌنٌة فً عصرها

 .شإون الدٌنٌة من أجل إفسادهافً ال

نختم هذه الكلمة المقتضبة بإسداء الثناء على المإلؾ       

الفاضل لتكرٌسه المزٌد من وقته وراحته لخدمة الكلمة 

ملتمسٌن له الثواب من المثٌب على , والحقابق المنبثقة منها

 .كل عمل صالح

 

 الموصل –المطران صلٌبا 
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 المإلؾ مقدمة

 

مدارك  فوقث فً العلوم التً تلقارئ أن البحعزٌزي ا      

ما هً إال ؼاٌة ال .. كعلم الالهوت مثال .. العقل البشري 

وهً , كٌؾ ال ..  إلٌمانإالّ با, تدرك وهدؾ ال ٌطال

هذه . تعالى  هللاموضوعات تختص بالبحث عن كنه 

ومن , فٌها اآلراء وكثر فٌها الجدل  عددتالموضوعات قد ت

 . و األصدقاء, خو  اإل اختلؾأجلها 

ومتتبع التارٌخ ٌعلم أن بداٌات هذه األفكار والتً عرفت    

لم تكن (. وأخذت مسمٌات متعدد ...بعلم الالهوت) فٌما بعد 

معروفة بالعهد القدٌم بل كان الحدٌث عنها من المحرمات 

حتى أنهم كانوا ٌهابون ذكر اسم هللا , خصوصا عند الٌهود

, رب الجنود, القدٌر, ه بصفاته المتعدد فكانوا ٌدعون, عالنٌة

, وجاء ملء الزمان, ولكن لما شاء هللا بتواضعه. والخ..,العلً

تجسد أالقنوم الثانً وحل وظهر بالجسد بٌننا وعاش مع الناس ف

تؽٌرت نظر  البشر نحو هللا وتوطدت العالقة , وبٌن ظهرانٌهم

أمسٌنا و, !كعالقة أألب بؤبنابه, فؤصبحت العالقة, بٌنهما

 !.أبانا الذي فً السموات, ندعوه

 والمحبة الطموح دافع من ومن هنا تجرأ اإلنسان ٌخالجه  

محاوالً التقرب ومعرفة المزٌد , (من وساوس الشك أحٌاناو)

, وبدالً من أن ٌستعٌن وٌطلب المشور  من هللا فً ذلك, عن هللا
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ته راح ٌعتمد قدرا. كما ٌطلب االبن بمحبة من أبٌه المعونة

إلدراك , فً التحلٌل والتمحٌص, وفلسفته الفكرٌة, العقلٌة

 . !واحتواء كنهه, أسرار أهلل

ومن محبة . و حاشا هلل من أن ٌدركه بشر أو أن ٌحتوٌه فكر

فإننا ننظر اآلن فً مرآة فً " .هللا لنا كشؾ لنا سر محبته

اآلن أعرؾ بعَض المعرفة لكن . لُؽٍز لكن حٌنبٍذ وجها  لوجه

من هذا ٌتضح .  "12:13كورنثوس1.سؤعٍرؾ كما ُعِرفتُ  حٌنبذٍ 

أن المسٌحٌة هً أول من أشارت بإشارات واضحة وصرٌحة 

الرب ٌسوع المسٌح له  من قول ابتداءً , لمعرفة هللا القرٌبة

 ؛ المجد

أآلب واالبن مذوا جمٌع األمم وعمدوهم باسم فاذهبوا وتل) 

  .28:19متى          ( والروح القدس

ومن أواخر القرن األول المٌالدي , اٌات كانت من هناالبد 

وبنظر  . ومطلع القرن الثانً وها هً مستمر  إلى ٌومنا هذا 

!. فاحصة أولٌة فان هذه األفكار لم تظهر قبل ظهور المسٌحٌة 

هذا ( المسٌحٌة)ا وال ٌؽٌب عن بالنا خلفٌات أولبك الذٌن اقتبلو

ما فٌه من اثر واضح على ب, لحٌاة الجدٌدةابل , الفكر الجدٌد

الٌهودي وما .. فقد تنصر, مجرٌات أمور العقٌد  فٌما بعد

ٌحمله من خلفٌات الناموس والشرٌعة الموسوٌة المتؤصلة فً 

أعماقه وكذلك الوثنً وما قد جبل علٌه من سلوكٌة متؤثر  

إضافًة لمإثرات ما . بعادات وتقالٌد وثنٌة راسخة بمتجهاتها
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 إلىمضافا  .ٌومبذ  , التً كانت سابد , ٌلٌنٌةٌسمى بالثقافة اله

  .!كل هذا الذباب التً دخلت خلسة إلى حظٌر  الخراؾ

الفالسفة ٌصولون وٌجولون بالفحص  انبرى, عندبذ          

وحدا , تباٌنا واسعاً  متباٌنة تظهر والتدقٌق فكانت اآلراء

ألنهم اعتمدوا فً , !للخروج من جاد  اإلٌمان البعض ب

فدخلت الوساوس , تهم على عقولهم البشرٌة وحسبدراسا

ونسوا أو تناسوا بؤن هللا روح وعلى الذي ٌرٌدون أن . قلوبهم

وكان هذا هو الخطؤ . ٌعرفوه فعلٌهم أن ٌلتجبوا إلٌه بالروح 

) الذي ارتكبه أوابل المبتدعٌن حٌث أرادوا أن ٌقٌسوا هللا 

رٌة بحتة بمقٌاس وموازٌن مادٌة وبش( وحاشاه من التحجٌم

. إن علموا بذلك أو لم ٌعلموا , بمزالق الشٌطان ,..فانزلقوا 

باحثٌن مدققٌن , إلى ٌومنا هذا الكثٌرٌنوال زال هذا حال 

ن بوحً وإرشاد الروح الذي دو  فً الكتاب المقدس , فاحصٌن

وكل دارس    .!وضع البشروتعاملوا معه ككتاب من  ,القدس

عونة الروح القدس وٌطلب للكتاب المقدس إن لم ٌستنجد بم

, سٌمون الساحر ما آل إلٌه حال, المطاؾ مشورته سٌبول به

ومن حذا حذوهم ومن نسج , وارٌوس , ..., و... , وبردٌصان

 .بمنوالهم أو أكمل على سدٌهم

وعبر كل هذه الحقب من السنٌن ونحن فً مداخل         

 األفكاراأللؾ الثالثة للمسٌح فؤننً أقولها وبكل تؤكٌد بان 

محورها كانت وما زالت وستبقى هً هً الن  الؽرٌبة

, المسٌح له المجد ووجهتها وقصدها وؼاٌتها هً السٌد

إن . (8:13عب) والمسٌح ٌسوع هو هو باألمس والٌوم والى اآلبد
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أولبك وخصوصاً , كل الذٌن صالوا وجالوا فً هذا المٌدان

نة فً بادئ ربما كان لهم نواٌا حس, الذٌن اعتبروا مبتدعٌن

ولكن لألسؾ كانت النتابج هً الطعن بالهوت السٌد , األمر

بدافع  ذلكأو بؽٌر ومعرفتهم  تهمإن كان ذلك بإراد, المسٌح 

 .من حسن نٌة أو من سوبها 

هذه األفكار أمست كتقلٌعات  أنوالؽرٌب فً األمر         

حٌث ٌتكرر الزى الواحد بعد مرور كذا عقد من , األزٌاء

وهذا هو , وإخراج جدٌد . ولكن بإكسسوارات جدٌد  الزمن 

فنرى فكر . تذهب وتعود بٌن قرن وآخر الؽرٌبةحال األفكار 

وتبقى وبؤي مظهر ظهرت . جدٌد ولهجة جدٌد  وتعبٌر جدٌد 

بلسان حال , مرتبطة  لؽة تكلمت وبؤي سمة اتسمت تبقىوبؤي 

 .!وبردٌصان ومانً, ارٌوس

ره الالهوتٌة فً الربع األول جاء بردٌصان وأعلن عن أفكا 

وكذلك ارٌوس فً الربع األول من , من القرن الثالث المٌالدي

وهكذا نالحظ أن هذه األفكار تؽٌب , المٌالدي  خامسالقرن ال

  .وتظهر بحلل جدٌد  ومتنوعة من حقبة إلى أخرى

لن نندهش إطالقا ولن ٌؽشً عٌوننا برٌق العصر عندما تبعث 

وكل , جدٌد بعناوٌنها وبمسمٌاتها الجدٌد من , تلكم األفكار 

الؽابر  عبر , أنهم أعادوا صٌاؼة األفكار, الذي استجد باألمر 

ألبسوها حلة قشٌبة و,  قوالب أّخاذ وادخلوها فً , التارٌخ كله

لٌقدموه لشباب الٌوم والجٌل (.. جدٌدا) أعطوها عنواناو, !

 واه ومحتواهاآلتً بدعوى انه ٌعزز اإلٌمان وهو فً حقٌقة فح
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فعلٌنا أن نكون حذرٌن ٌقظٌن من كل . ذلك عكسقد  ٌهدؾ 

الكتاب ٌوصٌنا بالفحص  ألن, تعلٌم جدٌد ٌظهر هنا وهناك

 .حارواأل وتمٌٌز

وعلٌنا نحن الذٌن نعٌش بالشرق أن ال ننبهر بكل ما ٌؤتٌنا من 

بالعلم . نعم لقد سبقونا بؤشواط واسعة. الؽرب المتقدم

حقابق  .وأصبح بٌننا وبٌنهم بون شاسع. والتقنٌة والتطور

 !.واقعة ال تنكر 

بنفس الوقت ٌجب أالّ ننسى الكم الهابل من عقول أبناء  

وهذا التقدم الذي , شرقنا الذٌن ساهموا فً بناء هذه الحضارة

 !.حقا  ٌبهر األبصار

, ودراسات الالهوت, والفلسفة, أما فٌما ٌخص صناعة الفكر

نها لٌست خارجة من مصانع الؽرب فلن ٌختلؾ اثنان فً أ

, وال هً من نتاج الحواسٌب والبرمجٌات المعقدة. العمالقة

مهما , ولن تنفك عنها, بقدر ما هً نابعة من الجذور األولى

خارجة من إرهاصات النفس !. طالتها ٌد اإلنسان والمادة

معتمدة على مقدار ارتباطها , البشرٌة وهواجسها

وهنا تنعدم . بها وبعدها عن هللاومسافة قر, بالروحانٌات

ٌضاهون , حٌث لنا فً الشرق علماء جهابذة .أجل !.الفوارق
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ال , وحتى ال نبخس حق اآلخرٌن. )أقرانهم الذٌن فً الؽرب

 ( .!!وربما فً العدد أٌضا  , نقول ٌفوقون علٌهم

لٌس خفٌا  أن دول الؽرب الٌوم هً القلب بالنسبة للنظام 

على جمٌع , ذي ٌهدؾ الهٌمنة الشاملةوال, (العولمة)الجدٌد 

وبما أن . ومن ضمنها الثروة البشرٌة, الثروات العالمٌة

مرتبطة , وانتماءاتها, ومع اختالؾ ألوانها, البشرٌة جمعاء

لذا حتمت الضرورة , بمعتقداتها, دةاومق, ارتباطا وثٌقا  

نحن ال ندعو هنا !(. ثقافة واحدة للجمٌع), !لعولمة الثقافة

عجزنا  بواقع)الذي تبناه العمالقة , ة هذا التٌار الجدٌدلمقاوم

أمام , بل كؤقل تقدٌر نرجو الٌقظة والحذر!(. التام على ذلك

بكل تواضع ومن , ممتحنٌن كل روح, ر إلٌناكل فكر مصد  

للحفاظ على ما  ,!أو إعجاب مبالػ به فً اآلخر ,ؼٌر مكابرة

 .طٌات قناعاتناوبحسب مع, من اإلٌمان والعقٌدة, فً صدورنا

فً , وكذلك الروح اإلنسانٌة. هللا ال ٌتؽٌر أبدا   

 !!.حاجتها إلى هللا 

, بانتهاء حٌاتهم على هذه األرض, البشر كل البشر ٌشتركون

وأؼلبٌتهم ٌشتركون أٌضا  فً الرجاء بالحٌاة التً . أي الموت

                                                             
 

ِب ٌه ٕ٘ب ٠ب , ا ثوٛد ئ١ٌٗ ٠مٛيٚئط 

ٚلض ..6 :1 ٍِٛن  ..فجم١ذ أٔب ٚدضٞ.. 6 :1 ٍِٛن ..ئ١ٍ٠ب

 وً اٌغوت اٌزٟ ٌُ, ؿجؼخ أالف ,أثم١ذ فٟ ئؿغائ١ً

 6 :1 ٍِٛن . رجش ٌٍجؼً ٚوً فُ ٌُ ٠مجٍٗ

 



14 
 

والجمٌع ٌنشدون  (!.الخلود)األبدٌة  الحٌاة. ما بعد الموت

وٌرشدهم  بؤٌدٌهمباحثٌن عن دلٌل ٌؤخذ , فسهمخالص أن

أن ٌسمع , فالعالم ال ٌحتاج" !.الواضحة, لمسالك الصواب

كً , اإلٌمان الصادقة ٌرى سلوكٌة أنولكنه ٌحتاج , قرأٌو

أكثر , فالذٌن دخلوا المسٌحٌة بال كرازة. ٌؤخذ بالقدوة الحسنة

 ٌحٌةالسلوكٌة المسب أي ,من الذٌن دخلوها بالوعظ والكرازة

   !!."الحسنة

وال اخفً أننً قد القٌت صعوبات وعراقٌل كثٌر  فً تحقٌق   

التً كانت , الرب ٌسوع المسٌح ٌدلوال , هذا اإلنجاز

استطٌع "بؤنً , بوصٌة معلمنا بولس الرسول أخذاً , تعضدنً

مستقٌا الخبر  ".-13:4فً  -كل شًء بالمسٌح الذي ٌقوٌنً 

المسٌح  ٌسوعرسل ربنا و, ألطهاراإلنجٌلٌٌن ا الٌقٌن من أقوال

وجمٌع الرجال  وأقوال وشهادات اآلباء القدٌسٌن.  األبرار

وقد  .كل فً موقعه, أصحاب ومإلفً المصادر المإشر  

متؤمالً فً الدراسات البٌبلٌة , خصصت جهدي فً هذا الكتاب

 : وفً هذا الخصوص!. إٌمانً  وأبدٌت فٌها رأي  , الحدٌثة

واحترامً لكل اآلباء األفاضل واألساتذة أقدُم جزٌل محبتً 

 .وجمٌع القراء األعزاء, البٌبلٌة للدراسات , األجالء

                                                             
 
أػ٘غد , فؼٕضِب ؿمذ صِبء اٌلٙضاء أعى اإل٠ّبْ :ادض أ٢ثبء 

, اٌمض٠ـ١ٓ اؿز١فبٔٛؽ, ِٚضٍٕب ثٙظا اٌوضص, آالف اٌّإ١ِٕٓ

 !.ٚثٌٛؾ اٌغؿٛي
 
 .٘ظا اٌّجبيأٚؿغ ثبػبً فٟ  اٌظ٠ٓ ُ٘ 
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حٌن رأٌت أنا أٌضا  فً إنجٌل , عسى أن ٌقبلوا تواضعً 

. بالحق الذي لً فً حرٌة الرأي, كل ما ٌحل وٌلٌق, المسٌح

وهو تعزٌز , ولكننا نلتق بالهدؾ األسمى!. وإن اختلفنا فٌه 

أن , متوجهٌن للشبٌبة الؽالٌة. كل من منظوره, ناإلٌما

 .ما هو الصالح لخالص نفوسهم, ٌمٌزوا وٌختاروا

لتوضٌح الحقابق , صٌؽة اإلٌجاز قدر المستطاع قد اعتمدت  ل

مع محبتً واحترامً  .المتعلقة بالعقٌد  واألٌمان القوٌم, الكتابٌة

 .للجمٌع

بة على األسبلة قدر المستطاع اإلجامحاور هذا الكتاب تعتمد و

 :التالٌة

  ؟ ..هل األناجٌل هً عبار  عن سٌنارٌوهات ألسطور 

  هل األناجٌل هً عبار  عن رٌبورتاجات ألحداث حقٌقٌة

 وما هً هذه الؽاٌة؟, تستهدؾ ؼاٌة معٌنة

 هل األناجٌل موحا  من الروح القدس أم ال؟ 

 والد  الرب ٌسوع " ة فً بٌبلٌما هو منظور ورأي الدراسات ال

 ؟" مسٌح من العذراء مرٌم البتولال

 من حدث الوالد  اإلعجازٌة , ةبٌبلٌالدراسات ال, لماذا لم تبدأ

, فً عملٌة الفداء, باعتبارها بدء تسلسل األحداث, للرب ٌسوع

وصوالً لحدث القٌامة الذي , حسبما وردت فً العهد الجدٌد

 إجتزأوه فً دراستهم؟

 من هو ٌسوع؟ 
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 ٌة؟ أمست باالختبارات هل شخصٌة ٌسوع أسطور  وهم

 ؟!حقٌقٌة صدقها حتى رواتها, الباطنٌة

 ٌّا المنتظر أم ال؟  هل ٌسوع هو نفسه المس

 هو نفسه ابن , هل ٌسوع المسٌح الذي تحدث عنه العهد الجدٌد

 أم ال؟, الذي رآه دانٌال, اإلنسان

 هل ٌسوع ابن هللا بالطبٌعة أم بالمجاز اللؽوي؟ 

  هللا الذي ظهر "قنوم الثانً األ" هللا االبن"هل ٌسوع هو

 أم ماذا؟" بالجسد

  هل ٌسوع بعد قٌامته ظهر بجسد ٌمكن التوثق من مادته؟

 حقٌقة ؟القٌامة بحسب قصة الرسول توما أم ماذا؟ وهل 

 أم ماذا؟ ..هل كان ٌسوع بمثابة نبً أسو  بؤنبٌاء العهد القدٌم 

  هل كان ٌسوع ناموسٌا طقسٌا ملتزما بطقوس الشرٌعة

 وٌة أم ال؟الموس

 دا من مشاهد فصول النهاٌةمشه, هل ٌعنً العشاء األخٌر !

 راما معٌنة؟لبانو

 إلى , قدادٌس كنابسنافً , الخبز والخمر, هل ٌستحٌل الٌوم

كما نعرؾ " سّراً بالروح القدس"جسد ودم المسٌح الحقٌقٌٌن 

 أم أنه ممارسة للتذكر وحسب؟, (سر القربان المقدس ) عن 

 خروؾ الفصح الٌهودي, المٌذههل أكل ٌسوع وت ,

 فً العشاء األخٌر أم ال؟, "ألناموسً"

أتمنى أن تحمل هذه الرحلة السرٌعة إلٌك أٌها القارئ العزٌز   

وترسخ لدٌك الثقة بمصداقٌة ما , أضواء تثبتك فً إٌمانك ... 
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مرورا بالرسابل , بدءاً باألناجٌل , احتوته أسفار العهد الجدٌد 

 .    بوحًٍ من الروح القدسوالتً دونت  ,ة وانتهاًء بالرإٌ

 الرب ٌسوع المسٌح إلىمتضرعا  صلًكما أتمنى بل أ 

وبشفاعة والد  هللا القدٌسة مرٌم وصلوات كل الشهداء 

جمٌع العاملٌن , أن ٌعٌن وأن ٌرشد بروحه القدوس, والقدٌسٌن

, لٌقدموا لنا, فً حقل الرب من آباء ومعلمٌن وأساتذ  وعلماء

وٌعلمونا كٌؾ , وٌؤخذونا بؤٌدٌهم لطرٌق الخالص, النصح

 .آمٌــــــــــن .فً محبة هللا والناس, نعٌش إنجٌل المسٌح

, محبة ربنا وإلهنا ومخلصنا ٌسوع المسٌح من وراء القصد

                                                                                                              ومنه نستمد العون والتوفٌق

 المهندس                                                

 بشٌر ٌونان كرومً                                         

 002 األول  تشرٌن  حداأل                                             

 عنكاوه -اربٌل  -العراق

 
                                                             

 
 -رغجّخ اٌّطغاْ ه١ٍجب كّؼْٛ/و١فب الثٓ/رفـ١غ اٌمضاؽجبء فٟ  

 :11 م

أْ اٌغٚح ٔطك ثبٌغؿً ٌضٜ ٔؼٌٚٗ ػ١ٍُٙ كجٗ اٌـٕخ 

ئٟٔ أؿىت عٚدٟ "ومٛي إٌجٟ ٠ٛئ١ً . ٔبع٠خ ثبٌؼ١ٍخ

 "21:2 .ٚثٕبرىُ ػٍٝ وً ثلغ ف١زٕجأ ثٕٛوُ
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 الباب األول

 فً

 الكتاب المقدس
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 ماذا نرٌد من قراءتنا للكتاب المقدس :األولالفصل 

 المسٌح فً العهد القدٌم                            

 المٌالد 

 تالمٌذ السٌد المسٌح والجموع الؽفٌرة :الفصل الثانً

 شاهدان مهمان من الخندق المضاد :الفصل الثالث

 نبشٌران جلٌال :الفصل الرابع

 العهد الجدٌد :امسالفصل الخ

 أسفار

 صور

 وافقت

 انفراد          

 اختالؾ          

 

 

 



21 
 

 األولالفصل 

 ماذا نرٌد من

 قراءتنا للكتاب المقدس 

 ؟

 

 :مدخل

الكالم ب اإلطالةلٌس فً النٌة .. القارئ العزٌز  أٌهافً البدء 

فان كل الحقابق , ولٌس بالضرور  ثانٌا  أوالكً ال تشعر بسؤم 

حقٌقة ناصعة ال  ,وضح النهارواضحة وعندنا  ناأمام أصبحت

حقٌقة قد ,  األبصاروال ٌكتنفها برٌق ٌؽشً , .. ٌعلوها ؼبار 

عشنا معها بمقاٌٌس الزمن , اختبرناها ونتابج قد لمسناها

. فلك معها موقؾ وذكرى ولً معها نظر  وعبر , وحٌٌناها

القرن  ناءأبالتً اختبرناها نحن  اإلٌمانمنازع حقٌقة وبال  إنها

وقد .  وإرشادهبمعونة الروح القدس  استعناولكننا , العشرٌن

فً  كما لمس توما جراحات ٌسوع)لمس الٌد  هذه الحقٌقة لمسنا

من الرب  وفزنا بالطوبى .فتٌقنا من صحتها( !العلٌة بعد القٌامة

 !.(وآمنا ألننا لم نرى) ٌسوع

واحد + واحد ) أنٌقولون لنا أصحابها  جدٌد  أمامنا الٌوم أفكار

خذٌن مت( -الرقمٌة الحاسوبٌة منطق أي بحسب -ٌساوي صفرا
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, السوي  اإلنسانوالتً ال ٌفهمها ! لؽة العلم الحدٌثذلك من 

فذاك المنطق قد ٌؤخذ .!!. المنطق الذي قد عٌنوه إالوال ٌقبلها 

الذٌن لم )  اإلٌمانفً الذٌن هم صؽار فً  ,!مؤخذه السلبً

( بؽض النظر عن مدى صحة النظرٌةو, ٌدركوا تلك اللؽة

هو , وٌبهر عٌون الضعفاء فٌسلمون جدال بان الذي ٌقال لهم

 !.ولٌس ؼٌره, ٌن الصوابع

  :مثال

ٌحترم  أنوهو ٌبدي النصح لشخص ما بان علٌه , رجل   قدم  أ

به هللا وخصوصا فً  أوصىوالدٌه فان احترام الوالدٌن قد 

جوب احترامهما ومن وٌثنى علٌه القول بو,  الوصاٌا العشر

كانا بان والدٌه , خالل حدٌثه معه ٌوحً له وبصٌؽة ضمنٌة

 ٌعززٌإكد علٌه احترامهما كٌما  وإنما, !! فً حٌاتهما كاذبٌن

 !. التربوٌة العالٌة األخالقٌةفٌه 

, ترى؟  ٌا( الذي قدمت له النصٌحة) اإلنسانفبمن ٌثق ذلك   

بمصداقٌة  أم, م الرٌبة بحقه أثٌرتذٌن لبوالدٌه ال أٌثق

وهذا ما , ٌشكك بكلٌهما وٌبحث عن الحقٌقة؟  أم, ! المخبر؟

 بٌان وإظهاررحلة , فً رحلتنا هذه , سنفعله عزٌزي القارئ 

 .والتً فهمناها باإلٌمان الكتابٌة ومصداقٌتها الحقٌقة

وفحواها . َطرُحها سلٌِس َنِظر, حدٌثا   إلٌنا صّدرةالم فاألفكار 

 وكؤنهم ٌؤملون!. هم ٌشككون وٌنكرونف!. ُمخٌٌؾ َخِطر

 !... ولكن كما ٌبتؽون, األحداثإعادة سرد .. وٌتؤملون
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 :ٌبتؽون؟ ذاوما

ن خلسة إلى حظٌر  تشككون والداخلوعام عجز الم ألفًعبر 

ومتوسطٌن , المتاحة متوسلٌن بكل الوسابل, خراؾ المسٌح

ت وخاب فؤلهم فً إثبا, بكل الوسابط المباحة وؼٌر المباحة

بؤسالٌب , التحرٌؾ والتزوٌر فً أخبار الكتاب المقدس بعهدٌه

إلى  ,متعدد  جهاتومن , حتى وصلوا, عد  وطرق متعدد 

ا أو حٌث نسو!. بحجة العصرنة, !الترجمة والطباعةإعاد  

بالروح القدس الذي قى راسخا بٌبان الكتاب المقدس , تناسوا

 . نأوحى به فدوّ 

على صحة  -وهً كثٌر  جداً  –ن ولسنا فً صدد تقدٌم البراهٌ

فقد أبلى فً هذا المجال اآلباء القدٌسٌن والعلماء , الكتاب

 .والخبر الٌقٌن الدامؽة بالحجة, األفذاذ البالء الحسن

فإنه من ؼٌر شك له احد هذه , كتابا لٌقرأه ما مرءٌقتنً  عندما

 أوأن ٌستعٌن به لبحث  - 2.أن ٌزداد علما وثقافة -1األهداؾ؛ 

هذا فً . سلبا أو إٌجابا, ناقدا ,أن ٌفحصه وٌمحصه -3. سةدرا

أو أن ٌكون القارئ  .حالة كون الكتاب ٌبحث فً الدنٌوٌات

فتراه منقبا , أو خصماً إذا كان كتاباً فً الروحانٌات,محاٌدا 

كان ذاك  ولكن هٌهات هٌهات إن, عن الثؽرات والهفوات

, .هللا الروح القدسوالمدون بوحً  من . كتاب كالم هللا الكتاب,

 الضربات ٌزٌد هللا علٌه, على أقوال هذا الكتاب من ٌزٌدألن 

ٌحذؾ هللا نصٌبه من سفر  ,من أقوالهمن ٌحذؾ و .(18:22رإ)
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نصاً , وهذا ال ٌعنً أن الكتاب المقدس. (19:22رإ) الحٌا 

بل أنه وكما قال احد !. مكتوباً بؤصبع هللا كالوصاٌا العشر

المقدس بقصٍر وضع تصامٌمه مهندٌس الكتاب ٌشب ه .. اآلباء

 .ونفذه عدة بنابٌن واحدٌ 

استٌعاب الؽاٌة من ورود بعض , قد ٌصعب على البعض

للرفض , أحٌاناوٌصل بهم األمر , النصوص الكتابٌة

مما جعل الوساوس تنخر فً قلوبهم وتدفعهم . ؟!واالستؽراب

وم على مفه االعتراضوال ٌحق ألحد , لما سموه بالدراسة

بل بالعكس فان الكتاب المقدس ٌحثنا على , ومبدأ الدراسة

فتشوا الكتب ألنكم تظنون أن لكم  ,حٌث ٌقول البحث والتدقٌق

 .!(39:5ٌوحنا) وهً التً تشهد لً. فٌها حٌاة أبدٌة

: الفبة األولى, ٌنقسمون إلى فبتٌن, إن دارسً الكتاب المقدس

.. هان واإلقناعفً البر..تعتمد العقالنٌة والمنطق العقلً

, معتمد  العناصر المادٌة, وتتوسل بكل الوسابل العلمٌة

والثقافات , والتقارٌر الصحفٌة, واألسالٌب األدبٌة, والدنٌوٌة

 (الثقافٌة الٌوم 6العولمة ,الهٌلٌنٌة)

                                                             
 
ألدضٜ اٌٛؿبئً فٟ   ِوطٍخ (أٚ اٌّغوؼ٠خ اٌؼب١ٌّخ) اٌؼٌّٛخ 

. ٙغ فٟ أٚاسغ اٌمغْ اٌؼلغ٠ٌٕٓظبَ اٌؼبٌّٟ اٌجض٠ض اٌظٞ ظا

رجٕزٗ ِب ٠ؼغف ثضٚي , ٚصمبفٟ, الزوبصٞ, ٚ٘ٛ ٠زٌّٓ ِذٛع٠ٓ

ٚألجً ), اٌّزّضٍخ ثبإلرذبص األٚعثٟ ٚأِغ٠ىب, (اٌّغوؼ) اٌمٍت

فٟ اٌّٛلف ٚاٌمغاع ِب ث١ٓ االرذبص , وبْ اٌزٛافك اٌّٛدض, ٘ظا

ِٓ أجً اٌّوٍذخ .. ,األٚعثٟ ٚاٌٛال٠بد اٌّزذضح األِغ٠ى١خ

ٚسالهزٗ ا١ٌّٕٙخ االلزوبص٠خ ٚاٌضمبف١خ ػٍٝ . .(غوخاٌّلز

ٚهٙغ صمبفبد . اٌّٛاعص اٌؼب١ٌّخ ثّب ف١ٙب اٌّٛاعص اٌجلغ٠خ
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بمحدودٌة , للوصول إلى األهداؾ التً رسمتها ,المعاصر 

, انٌة البحتةمعتمدً  القدرات اإلنس, العقل والفكر البشري

ٌرٌدون أن ٌفهموا , مفً نهجه موه .؟!وبؽض النظر عن النواٌا

النتابج السلبٌة الرإٌوٌة بمزالق  واذلك انزلقوب. ومن ثم ٌإمنوا

, وهذه الفبة تتكرر دورٌا فً حقبات السنٌن !.المسٌحعن السٌد 

هذه علماء  ٌؤتٌنا ,وبعد عشرٌن قرناً من مٌالد الرب ٌسوع

أن العهد الجدٌد لم ٌكن بوحً من هللا الروح , دهكر مفابف الفبة

, لثقافة كّتاِب عصره, بل ما هو إالّ نتاج أدبً, القدس

وهذا هو , وهواجس عاطفٌة للذٌن كانوا ملتفٌن حول ٌسوع

نظرٌاتهم وتحالٌلهم وبرهانهم , المنوال الذي نسجوا علٌه

 فإننا نرفض.. ومع جل احترامنا لشخوصهم!!. واستنتاجاتهم

بكل .. فً كتابنا هذا خرعارضٌن الرأي األ.. ذا الرأيه

 فذاذالقدٌسٌن واأل اآلباءوبكل أتضاع أمام , للجمٌع, احترام

البرهان , الذٌن استقٌنا من علمهم وأقوالهم, العلماء المٌامٌن

 .الٌقٌن

فهً أٌضا تعتمد العقالنٌة والمنطق : الفبة الثانٌةأما 

, وتتوسل بكل الوسابل العلمٌة.. فً البرهان واإلقناع..العقلً

                                                                                                    

ثبالؿزفبصح ِٓ ),اٌلؼٛة ٚدٌبعارُٙ فٟ ثٛصلخ اٌؼوغٔخ

اٌزطٛع اٌؼٍّٟ فٟ ئ٠وبي ٚرٛػ٠غ أفىبعُ٘ اٌفٍـف١خ اٌّطٍٛثخ 

مٕٛاد وبٌ. ٚاٌٛؿبئَ اٌـغ٠ؼخ األسغٜ, ػجغ كجىبد االٔزغٔذ

ٚهجٙب وٕـز فٟ لبٌت اٌفىغ اٌجض٠ض ِٚٓ  ,.(اٌفٌبئ١خ ِٚب أكجٗ

١ٌىْٛ , ػٍٝ كؼٛة اٌىغح األع١ًخ وبفخ( روض٠غ٘ب)صُ رؼ١ّّٙب 

ٚثظٌه ٠وجخ اٌؼبٌُ وٛدضح !((". لغ٠خ هغ١غح ))اٌؼبٌُ 

ّٛدضح اٌ اٌّغوؼ٠خ صاعحاإلٚثٛالغ . "الزوبص٠خ ٚصمبف١خ ٚادضح

."!! 
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 ,واألسالٌب األدبٌة, والدنٌوٌة, العناصر المادٌة مسخر  كل

الوحً  للوصول إلى األهداؾ التً رسمها, المعاصر  والعلوم

محدودٌة العقل آخذً  باالعتبار , أآللهً فً الكتاب المقدس 

واعتبرت كل ما ورد من نصوص الكتاب . والفكر البشري

وهً بنفس , احدة تفسر بعضها البعضوحدة متكاملة و

الذي أعلن لها  الوقت مسترشدة ومستعٌنة بالروح القدس

 .وحل لها الرموز, وأوضح لها المبهم, الكثٌر من إعالناته

وباإلٌمان  آمنوا الذٌن فهم,وهذه الفبة هً عكس الفبة األولى

نهج وبكل اعتزاز أننا قد نهجنا  ..!.ٌفهمواأن  ٌرٌدون هذا

بؤن الرب ٌسوع , نإمن نقرأ الكتاب ألننا فإننا الذ ثانٌةالفبة ال

نقرأ لكً , هللا الذي ظهر بالجسد, المسٌح هو ابن هللا الحً

فنفهم , ن معرفة الرب ٌسوعنقترب أكثر مل, ٌتعزز إٌماننا

شاركنا  .نكون راسخٌن وثابتٌن فً إٌماننا هذاومن ثم , أكثر

تماشٌاً مع .. دثالح بتسلسل رحلتنا هذه فً عزٌزي القارئ

 .اإلمكانقدر  . فصول الكتاب المقدس بعهدٌه القدٌم والجدٌد
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  اطار

 لماذا ٌقرأ العهد القدٌم قبل الجدٌد؟

نقرأ العهد القدٌم قبل الجدٌد لكً ٌشهد بحقٌقة العهد 

ومن ثم ٌقرأ الجدٌد لكً ٌشٌر إلى أن ما جاء , الجدٌد

ٌعتزم زٌارة مكان كمثل ملك . فً العهد القدٌم قد تم

فعلى .  ٌرسل أوال  سفراء ٌعلنون خبر مجٌبه, ما

ثم أعمال الرسل , ؼرار ذلك تقرأ أسفار األنبٌاء أوال  

فاألنبٌاء زرعوا والرسل , الذٌن شهدوا وخدموا الكلمة

 .وؼّذوا النفس من الحزمة الواحدة, حصدوا

لموسى بن  –القداس تفسٌر                                                 

 -كٌفا

 0  ص/ ترجمة نٌافة المطران مار ؼرٌؽورٌوس صلٌبا شمعون  
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 المسٌح فً العهد القدٌم

 

صة ما إنما نقدم خال, إننا ال نؤتً بجدٌد تحت هذا العنوان  

. االختصاص فً هذا الصدد قدمه العلماء األجالء وذوو

 أوى نكرانها ما عل إالتً لم ولن ٌجرإ امر الحقٌقة الكتابٌة 

 وأسفار أنبٌاءوتنبؤ به  أنبؤوهً ما  أال, حتى التشكٌك بصحتها 

الخً قاطبة وقد القدٌم من سفر التكوٌن وحتى سفر مالعهد 

السنة الواحد   أٌامبلؽت هذه النبوات فً عددها ما ٌوازي عدد 

 اإلشار بما فٌها من , نبو  ( 331)من  أكثروبالتحدٌد فهً 

ذلك وفٌها ما ٌقرب من  إلىه الرمزي وما التنوٌ أوالواضحة 

 . نبو  كبرى صرٌحة( 61)الـ

شخصٌة حقٌقٌة  وكل هذه النبوات تشٌر بل تإكد على مجًء  

 حابأص اإلخو  ونحن بدورنا نسؤل (السٌد المسٌح)المسٌا  هو

وبحسب ما  –قد جاء (  المسٌا)هذا  أنهل .. الدراسات  هذه

هل ظهرت . !بعد؟ انه لم ٌؤت أم –وصفته نبوات العهد القدٌم 

هكذا شخصٌة فً التارٌخ البشري عبر األلفٌتٌن الماضٌتٌن 

تنطبق علٌها أوصاؾ هذا الذي كان منتظراً فً أسفار العهد 

 .؟القدٌم أم ال

وال مناص سنتركهم  فإننا! انه لم ٌؤتً بعد ؟ الجوابكان  فإذا  

 وإذا .!ٌتحدثون عن شخص وهمً ال ٌعنٌنا ألنهم بذلك ,حالهمو
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التً وردت فً  وبنفس أوصافه, نه قد جاء أي أ ,بونا بنعمأجا

اللؾ  من هذا المشوار الطوٌل إذنسؤلناهم فعالم .. العهد القدٌم 

 أسفاروخصوصا فٌما ٌخص  ؟على محٌط الزمنوالدوران 

ٌن,  إٌمانكم لٌعززالعهد الجدٌد وانتم تقولون لنا  هذه  أن مدعِّ

فً ) الذي كتبت فٌه ست مطابقة للواقعلٌ دالعهد الجدٌ الوثابق

هو من كان  الواقعالمطابقة لذلك  حٌن أن الوحٌد الذي ٌنكر

اهو واقع تحقق , واقع هذا ٌقصدونه ٌا ترى  فؤي.  (!عابشاً فٌه

 ألفًقبل  األرضالنبوات فً شخص المسٌح الذي ظهر على 

 أو, التالعب بها  إلنسانعام ومنها النبوات التً ال ٌمكن 

, وخٌانة ٌهوذا له,وطرٌقته , وموقعه,كزمن المٌالد , هجتهابل

 أنفمن ذا الذي ٌقدر , ودفنه, وطعن جنبه , وطرٌقة موته 

 .!أو حتى مؽالطتها . العهد القدٌم ؟؟ أسفارٌعٌد كتابة 

نبو  كبرى ( 61)صدفة فكٌؾ تتحقق  إنها آخروقال فرٌق  

قل بالكون فهل ٌقبلها منطق عا, ( صدفة) أخرىنبو  ( 271)و

( وعلى رأي جوش ماكدوٌل فً كتابه برهان ٌتطلب قرارا) 

حٌث ٌقول العلم لكً تتحقق  لالحتماالت أبوابهوالعلم قد فتح 

من  ( ) [فً شخص واحد كاحتمالٌة صدفة نبو  ( 48)

فتصور عزٌزي القارئ كم هً   ] صفرا 1   أمامها (0 )

  .!الفكر  وكم هً عقٌمة هذه, !(الصدفة) مٌتة هذه الفرصة

هم الذٌن قد  ناإلنجٌلٌولو كان  !.العلماء الجددكما ٌدعً  وأ

من عندٌاتهم ومن مخٌلة عقلهم البشري المحض  األناجٌلكتبوا 

هو واقع  أم. لما فً الكتب أشارواالنتبهوا لهذه الحقٌقة وما 
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اختباراتهم الباطنٌة التً قد تهٌؤت لهم بمحض تخٌالتهم العلمٌة 

 .؟ةاآللٌهم راتهم وعددل مختبومن خال

العهد  أنبٌاءفكٌؾ ٌكون بعد هذا ٌسوع نبٌا عادٌا على ؼرار   

 العهد القدٌم أسفارالقدٌم واستمرارٌة لٌوحنا المعمدان وجمٌع 

 مروراً " نسل المرأ  " من سفر التكوٌن الذي قال عنه  تشهد

وانتهاًء ."جاء لٌشهد للنور " كراز  ٌوحنا المعمدان الذي  ب

 !.؟ ةواقعٌالهً هذه فهل  !.ٌابالرإ
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 المٌالد

  شٌبا جدٌدال الدراسٌة طروحاتلأفً كل  أنالملفت للنظر   

ال نالحظ نصا  فإننا,  باإلسهابكثٌرا من أسلوب اإلٌهام 

وجعلوا  ,االسترسالعتمدوا بل ا ,فكر للصرٌحا واضحا 

. تتوزع على صفحات متعدد   كثٌر  كر  الواحد  كلماتفلل

الكلمات فً فكر القارئ حتى  بعض  من تلك لكً تترسب تباعا

 ,معٌنة ومختار , جمال مهمة تباعاً , المستهدفة األفكارتتؤلؾ 

 .ها ٌلدى مستقبل

 (قٌامةال وحً)الدراسات  هذه ومن هذا المنطلق فقد اعتمدت  

, الوضعٌة والمنطقٌة  األعراؾمتجاوز  بذلك كل , منطلقا لها 

الدراسة  أسلوببل اعتمدت , ٌدولوجٌة  ات االلكل الدراس

 ما والتً ؼالبا,  !(أو وضع الفرضٌة لبناء النظرٌة) التحلٌلٌة

التً تعتمد  ,العلمٌة البحتة, ٌكون استعمالها فً البحوث

 إلىدراستها على تحلٌل الظواهر والنتابج القابمة رجوعا 

فً  العلماء الذٌن وقعوا أكثروما  ,تكونها  وأصول, مسبباتها 

 !. أخطاء قاتلة حٌن سلكوا هذا النهج حتى فً البحوث العلمٌة

التعامل الخاص الذي , ونسوا أن ٌتعاملوا مع الكتاب المقدس

وحدة  ٌةكتابفٌه من نصوص  باعتبار كل ما ورد ,ٌستحقه

كمن  وٌكونوا فً هذا. واحدة متكاملة تفسر بعضها البعض

 !تابة التارٌخٌتقمص شخصٌة مإرخ وٌجٌز لنفسه حق إعاد  ك

وهذا بطبٌعة  ,(مما ٌعنً تجاوز الكاتب بفكره حقٌقة الواقع)

منطق العقل وخصوصا ال و مع مفهوم اإلٌمان الحال ال ٌتوافق
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ن كافٌما ٌخص الدراسات الفكرٌة واالٌدولوجٌة باستثناء ما 

 األفكارعلٌه الواقع االجتماعً والثقافً الذي تولدت منه هذه 

 .وانبثاقها والفلسفات ونشؤتها

كمنطلق ( القٌامة  وحً)اعتماد موضوع  اختٌار و إن   

ألنه ال ٌتطابق ,  اً حلٌس صحٌ, الكتابٌة  ةدراسالللشروع فً 

علما أنه ) ,جعلوا من موضوع القٌامة حٌث,  مع ؼاٌة اإلنجٌل

محورا بل  ,(؟؟ تشوبه الضبابٌة ,حتى حدٌثهم عن القٌامة

وهو بذاته االبتعاد  .د الجدٌدوؼاٌة الكراز  للعه أساسٌاهدفا 

 عملٌة الفداءوهً  الأ ,ظهور هللا فً الجسدعن جوهر حقٌقة 

 . والخالص

حٌث أن ؼاٌة التجسد اآللهً هً خالص الجنس البشري الذي 

إنه ) ,من بٌت لحم فعلٌاً  ا الخالص بدأوهذ, سقط بخطٌة آدم

 ولد لكم الٌوم فً مدٌنة داود مخلص هو المسٌح الرب

أما المجد واالنتصار الحقٌقٌٌن فقد كانا على , (11:2لو

وهو ما زال على  أكمل قدوالرب ٌسوع قال , الصلٌب

ونكس رأسه . أكمل قدفلما أخذ ٌسوع الخل قال ) ,الصلٌب

 !.بعد القٌامة( أكمل قد) ولم ٌقلها ,(2 :0 ٌووأسلم الروح 

ً جمٌع الٌوم بان كل الدراسات البشرٌة وفوال ٌخفى على احد 

 لهدؾ مرسوم إما,  أمرٌن ألحدتهدؾ  إنمااالت العلوم مج

الكتشاؾ حقٌقة  أو, (نظرٌة) إلٌهوالسعً للوصول  (فرضٌة)

مصالح ل أو, لنفع العام ؟مما ٌعود ل معٌنة فٌها من الخصابص
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ٌمكننا  األنواعهذه  من نوع ٌا ترى أيفمن , ذاتٌة خاصة 

 ! ؟ .تصنٌؾ هذه الدراسات 

فهً بال شك ستكون البحث .. قٌقة ما كان بحثا عن ح إن   

سر )لٌست بحوثهم تدور عن  أو  , هللا   أسرارعن سر من 

وفً مثل هذه الحالة ٌتطلب من الدارسٌن الؽور فً ( ٌسوع 

واهم من ذلك  ,الصافٌة هواالرتشاؾ من ٌنابٌعالروحً العمق 

وهم )الن هللا روح والذٌن ٌسجدون له ( الشفافٌة فً الروح ) 

أي  (.بالروح عرفوه ألنهم)فبالروح ٌسجدون ( هنٌعرفوالذٌن 

 !.باإلٌمان عرفوه

 اإلخو هإالء  أنٌتراءى له  ,الدراسات هذهوالمتطلع على    

 عتبروها أساسات العهد الجدٌدالحقٌقة وا أدركواالعلماء قد 

كل ما سبق  أما, ؟ 7قٌامة المسٌح من وحً ,وهذه الحقٌقة هً 

كان  إنماتعلٌم والفداء والفصح للهذا الحدث من معجزات ا

 بحسب قول) ولوال القٌامة  .وحسب األطهار اإلنجٌلٌٌن بؤقالم

بالقٌامة وقالوا  بدءوا !. لم ٌكن شًء مما كان( اإلخو  هإالء

 وأطنبوا وأسهبوا ,لواوجا وصالوا ٌها ما قالوا وحللوا وقارنواف

لم لك ذرؼم  أنهمو, لم ٌقصدوا  أوؼاًٌة محدد  وان قصدوا , 

 .!؟..ٌعلنوا صراحًة ما استنتجوا

لماذا لم ٌبتدئ , وال بد لنا فً هذا المجال من وقفة وسإال   

, هإالء العلماء بداٌة سوٌة تتوافق مع سٌاقات المنطق والعقل

الم ٌكن ذلك ابلػ , وبالتتابع مع التسلسل التارٌخً للحدث

                                                             
 
 ١بِخ فٟ اٌجبة اٌضبٟٔ ِٓ ٘ظا اٌىزبةؿٛف ٔزىٍُ ػّب رؼ١ٕٗ اٌم 
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! الد؟وا دراساتهم من حدث المٌدأاجل لماذا لم ٌب..  وأجزى؟

حدث والد  ٌسوع هو محور  أنوكما ال ٌخفى على الجمٌع 

بل , والذي قد تحاشوه , هام وهام جدا من محاور الحقٌقة 

. ولو بهامش صؽٌر , ه وكرذولم ٌفً بحوثهم .. تناسوه 

  .!فلماذا؟

ساجدٌن  وأبداونحمده دوما  أعماقنانشكر هللا من صمٌم   

ر هللا بالجسد حٌن ولد لعظمة حكمته وسر تدبٌره الذي به ظه

 .المسٌح ٌسوع من العذراء مرٌم البتول وبؽٌر زرع بشري

البشرٌة جمعاء بكل شعوبها  أقرتهاهذه الحقٌقة الساطعة التً   

من , ومذاهبها أدٌانهاوقبابلها وكل مللها ونحولها وكل 

 إلى .للعقٌد  المسٌحٌة ادضداألحتى و ,المعارض المتشدد

الذي لم  عجازيإلأفهذا المٌالد . همالمإمن والمتطرؾ وسوا

تساإالت وحقابق ال بد  أمامٌضعنا . ٌمسسه شك من احد البتة

 .من سردها 

ولماذا لم ٌولد المسٌح ! ؟ة عجازٌأإلفماذا تعنً هذه الوالد    

اسحق الذي ولد من العجوز ف, الذٌن سبقوه  األنبٌاءكما ولد 

 ,أ  كانت عاقرصموبٌل النبً مثال ولد من امر وكذلك, سار 

ولد مار ٌوحنا المعمدان من  أشهربستة  ,وقبل والد  ٌسوع

وفً كل الوالدات األعاجٌب بٌنة وقدر  . عاقر وأمعجوزٌن 

وله طالقة  ,هللا فٌها ظاهر  ولم ال وهو القادر على كل شًء

ٌنقذ  أنكان ممكن , هللا تعالى وهو القادر المقتدر  إن .القدر 

بدون فلك كما شق بحر سوؾ أمام  هنوح ومن كان مع أبونا
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 ألنه ,ادم من جبلة طٌن أبونالقد خلق . نبٌه موسى وتم العبور 

حواء وله القدر  بفعل كن  أمنالم ٌكن بعد امرأ  لتلده وكذلك 

 .فٌكون 

العصً على مداركنا  األمرحكمة هللا وسر تدبٌره لهو  إن  

مسٌح البشرٌة وبفضل فٌض محبته كشؾ لنا بوالد  ٌسوع ال

فهذا الولٌد التارٌخً , الكثٌر من العلم المحٌط بعرش عظمته 

وبعٌدا كل  وأنثىعجازي الذي ولد من ؼٌر تزاوج ذكر أإل

 ,زرع بشري أيؼرٌز  حفظ الجنس وبدون  ,البعد عن مفهوم

العذراء  أحشاءومن ( روح هللا)بل بالروح القدس الذي ج

الذي ( الكامل ناإلنسا)البتول ٌسوع المسٌح  األمفولدت هذه 

من منكم وهو الذي قال . كان شبٌها لنا بكل شًء عدا الخطٌبة 

 . ٌبكتنً على خطٌبة

ابن ) المسٌح ٌسوع هو  أنفال مناص من االعتراؾ جهارا   

فلسفً كما ٌخلص  أوحقا بطبٌعته ولٌس بتعبٌر مجازي ( هللا 

ٌسوع نبٌا عادٌا كما  ٌكون نَّ وأ .المعاصرون اإلخو  إلٌه

 .7وم  راجع الملحق م.8 (شربنتٌه.أ)ه ٌصف

وهو بهذه الشخصٌة الخارقة المتمٌز  التارٌخٌة العظٌمة  

مؽرٌات  أووبؽٌر مإثرات )والمإثر  فً حٌا  البشرٌة جمعاء 

                                                             
من القرن الثانً المٌالدي  كربوكراتس لقد سبق إلى ذلك 8

البشر  ع المسٌح إنسان محض ولكنه أسمى منزعم أن ٌسو

 .بقداسته
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 اً إنسانلن ٌكون ٌسوع  إطالقا, عام  ألفًوعبر ( دنٌوٌة و مادٌة

 فذ  ال شخصٌة, وعبر كل العصور , ٌبقى هو هو  وإنمابحت 

 إعجازا, كان  ألنه,  اإلطالقعلى  تتكرر ولن ٌكون لها شبٌه  

فً  إعجازا,  األرضفً حٌاته على  إعجازا, فً مٌالده 

 إلىفً صعوده   إعجازا, فً موته وقٌامته  إعجازا, معجزاته 

( أهلل معنا ) حتى فً تسمٌته فهو عمانوبٌل  إعجازا, السماء 

 .شرٌة جمعاءبنته للإعجازا فً مجٌبه الثانً ودٌنو وأخٌرا

وقبل أن ٌدون قصة المٌالد  ,إن القدٌس لوقا اإلنجٌلً+ 

أي "وكراز  الرب ٌسوع المسٌح , ٌخبرنا الكتاب المقدس بؤنه 

.. أورشلٌم , والتقى التالمٌذ األطهار  إلىقد ذهب " لوقا البشٌر

التً ٌخبرنا عنها الكتاب , بؤنها كانت ..والقدٌسة العذراء مرٌم 

وبكل تؤكٌد فإن . شاهد األحداث وتحفظها فً قلبهاتسمع وت

الصدق الناطقة بو ,الطاهر  مطلقة القدٌسة مصداقٌة هذه المرأ 

عند الحقٌقة الكاملة  وبذلك ٌكون القدٌس لوقا قد وقؾ. كله 

ة الصادقة , حٌث ال ٌشوبها أدنى شك وال ٌعلوها ؼبار كلموال

, وشهود عٌان  ألنه استقاها من مصادرها األمٌنة. الرٌبة 

 .  ,عاشوا وعاٌشوا الحدث بجوارحهم وعاٌنوه بحواسهم

 من ٌرفس مناخس+ 

ونكرر القول لماذا لم ٌبدأ هإالء األخو  العلماء دراساتهم من 

اتخذوا هذا المنهج فً  لووماذا كان ٌحدث . حدث المٌالد؟

 .دراساتهم؟
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. من حدث المٌالد منهجاً  وابتدءوا, حدث ذلك فعالً  لو

, أفكارهمحٌث كانت , بصخر  الحقٌقة الصلد  دمواالصط

أن  فإما. عندبذ  سوى احد الخٌارٌن أمامهمفلٌس !!. مجهضة

, إٌمانهموٌعلنوا بتطابق , (العتٌقة)ٌسلّموا قبوالً بالقراء  

أو أن ٌخرجوا من جاد  الصواب ال !. وأجدادهم آبابهم وإٌمان

ذلك , أمام خصوصاً , جدٌد  ؤفكارب لإلتٌانمضطّرٌن , محالة

فراحوا !.  وأم بتول, عذراء بتولمن , أألعجازيالمٌالد 

 متحدثٌن ,فً وصؾ الشجر, األحباروٌسكبون , ٌسهبون القول

, جذرمتناسٌن البذر  وال, والثمر واألوراق األؼصانعن 

  . والذي أثمر, والذي أنمى, والزارع والساقً

 أو, لقبولا له منوال , صاؼٌاً , إنهم لو انتهجوا ذلك لما وجدوا

انتهاج المسلك , أنفسهمولذلك آلو على , بفلسفتهم, االسترضاء

 !.منتصؾ الطرٌق إلىرجوعاً , القٌامة وحً من, الذي ٌبدأ

 .كانت من نتاج هذا الوحً, واعتبروا أن أسفار العهد الجدٌد

, والتحرر, تحت ؼطاء الثقافة, لقد جاءت المفاهٌم الجدٌد 

 التعالً فؤنمت. والعولمة الجدٌد , علمٌةوالتقنٌة ال, والعصرنة

لٌنظروا , والثقافٌة, الشبابٌة األوساطفً , والمكابر , والكبرٌاء

, باعتبارها, الروحانٌات عن ٌنتؽاضم, !لإلٌمانبمنظار قاتم 

وتمكنت !. والحرمان !. صوراً من صور التخلؾ و الرجعٌة

فً , ٌمانٌةاإلالحقابق  القلق تجاهحد ما من  إلىهذه المفاهٌم 

وأمسى . ؟!وبفعل مفاهٌم العصر المتطور . البعض أنظار

  !!.ٌعنً الرجعٌة بعٌنها, األٌمان بالتسلٌممفهوم 
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ق األٌمان الذي ٌحبه الروح القدس قد رسم لنا طرٌ أنفً حٌن 

 واإلٌقانوأما األٌمان فهو الثقة بما ٌرجى " ,هللا ومسٌحه

وعلٌه   بؤمور ال ترى أجل اإلٌقان .(1:11عب)".!بؤمور ال ترى

وهذا ٌعنً  !!.والتسلٌم فقط.. الحق ٌكمن بالتسلٌم فاإلٌمان

كً نصل .. نقرأ الكتاب المقدس للفهم  أنعلٌنا  أن, بالنتٌجة

لفادٌنا ومخلصنا , !مستهدفٌن درجة الحب الكبٌر , للعمق

, والفحص, الكتاب للدراسة, وال نقرأ. ٌسوع المسٌح

فمن هو اإلنسان حّتى  !."والتدقٌق والنقد السلبً, والتمحٌص

, اإللهٌةوستبقى التعالٌم " .(4:8مز).تذكره وابن آدم حّتى تفتقَدهُ 

الن هللا العارؾ , لكل العصور, والتؤدٌب لإلرشادصالحة 

فجمٌع . عظمته عنصر الزمن أمامٌتالشى , والعالم بكل شا

عند هللا هً الزمن ( المستقبل, الحاضر, الماضً) األزمان

 . حاضرال

 

, ومالٌوم وكل ٌ, األٌمان الحقٌقً, نرى ونلمس أنإننا نقدر 

, بتشفعهم, هللا قدٌسو ومن خالل المعجزات التً ٌجترعها

, ومن خالل هذا اإلسناد العظٌم!. الرب ٌسوع المسٌح  باسم

ألمسٌح هو ابن " أن , حقٌقة ,!أٌضا ٌتبرهن لنا وبالملموس

 !". هللا الحً 
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فانه ال ٌبرح متجهاً لموطن , فاً بطبٌعتهضعٌ اإلنسانوكون 

, األوابلن المسٌحٌو أدرك, ومن هذا المنطلق!. القو  دابماً 

.. بؤنه المصلوبوتٌقنوا من , على خشبة الصلٌب, القو  الكامنة

!. الذي ظهر بالجسد, ألقويالقدوس , "االبنهللا "هو هو 

رؼم , فتشبثوا به حتى الموت!. األمواتوالقابم حقٌقة من بٌن 

وصرخوا !. والصعاب, األضطهادات والعذابات واالهانات

ي أستطٌع كل شا مع الرسول بولس قابلٌن؛ , بصوت مدوِّ

 .(13:4فٌلٌبً) ٌقوٌنً الذي( هللا القوي)بالمسٌح 
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  أطار            

  بل , لم تؤِت نبوة قط بمشٌبة إنسانألنه

ح الرو"مسوقٌن من , تكلم أناس هللا القدٌسون

 ".القدس

  :  بطرس    

  كلُّ الكتاب هو موحى به من هللا ونافع

للتعلٌم والتوبٌخ للتقوٌم والتؤدٌب الذي فً 

  :: تٌموثاوس  . البر

  انظروا أن ال ٌكون أحٌد ٌسبٌكم بالفلسفة

حسب , حسب تقلٌد الناس, وبؽرور باطل

فإنه فٌه . ولٌس حسب المسٌح,  أركان العالم

وأنتم " جسدٌا   ملء الالهوت"ٌحل كل 

الذي هو رأُس ُكل  رٌاسة و , مملوإون فٌه

 .سلطان

 0 - :1كولوسً 
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 الفصل الثانً

 تالمٌذ السٌد المسٌح 

 والجموع الؽفٌرة

 

 

 مدخل

والذي , نقرأ بعضاً مما جاء فً العهد الجدٌد أنبنا  األجدرمن 

وعن , األبرارٌعطٌنا صور  صادقة عن أولبك الرجال 

حتى النفس , تبعوا الرب ٌسوع المسٌح , نالذٌ, شخصٌاتهم

والهدؾ الربٌسً من هذا !. األرضمن  حٌاتهم على  األخٌر

بشرٌة عند  وإمكانٌاتهو بٌان عدم وجود قدرات , الطرح

وال .. والتؤلٌؾ, الكتابة, فً محاور, أؼلبٌة هإالء األطهار

وبقصد عدم !. إالّ بعد حلول الروح القدس علٌهم.. حّتى التعلٌم

 .بعض الشخصٌات ولٌس الجمٌع, فقد تناولنا, إلطالةا

وتحٌروا ألن كل , فلما صار هذا الصوت اجتمع الجمهور+ 

وتعجبوا  فبهت الجمٌع. واحد كان ٌسمعهم ٌتكلمون بلؽته
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أترى لٌس جمٌع هإالء المتكلمٌن , بعضهم لبعض, قابلٌن

 . (7-6:2أع)                    جلٌلٌٌن 

قال الحاضرون لبطرس؛ حقا  أنت , أٌضا  وبعد قلٌل , + ...

ًٌ منهم ألنك            لؽتهمولؽتك تشبه , أٌضا   جلٌل

 .(71:14مرقس)

                                          ٌؤتً الجلٌلوآخرون قالوا ألعل  المسٌح من , + ...

 (41:7ٌوحنا)

 

 

 :دابرة الجلٌل

لعشرون الموهوبة كانت المدن ا, األولالملوك  أخبارجاء فً 

واقعة فً ارض , (كونها ؼٌر مهمة), من سلٌمان لحٌرام

حٌث كان ٌقٌم فً تلك المنطقة كثٌر من . (11:9ملوك1) الجلٌل

 أهلكذلك أخذ الكثٌرون من . (2:4و 33-31:1قضا )الكنعانٌٌن 

وعلٌه فقد كان . (29:15مل2)آشور إلىالجلٌل فً السبً 

كؤناس من الطبقة , الجلٌل عن شعب ٌومبذ   االنطباع السابد

فامتزجت سلوكٌاتهم , باألممألنه مختلط , الثانٌة( الدرجة)

وتطبعوا بالكثٌر من , األمم وأخالقٌاتبسلوكٌات  وأخالقٌاتهم

وبذلك كان معظم الٌهود , وتقالٌدهم, وعاداتهم, طباعهم

 أنهموعلى , بتعالً وفوقٌة من جهة إلٌهماآلخرٌن ٌنظرون 

 !عن الركب الحضاري والثقافً لمعاصرٌهمقروٌون متخلفون 



42 
 

, ساذجٌن, بسطاء, الجلٌل أناس أهلوكان . من جهة أخرى

والحرؾ , األسماكٌعملون فً الزراعة ورعً الماشٌة وصٌد 

 أنبدلٌل !. عن التعلم والتعلٌم كل البعدبعٌدٌن !. البدابٌة

سابلٌن بعضهم , سامعٌهم ٌوم الخمسٌن اندهشوا من التالمٌذ

كٌؾ ٌتكلم هإالء الرجال هذه اللؽات المتعدد  وهم  ,البعض

 !. جلٌلٌون؟
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 تالمٌذ 

 السٌد المسٌح

 

 

 –سمعان بن ٌونا : أوال  

وبعدما تبع الرب ٌسوع , (17:16مت)هو سمعان بن ٌونا 

  ً وكال , بالٌونانٌة "بطرس"و, باآلرامٌة" كٌفا"المسٌح دع

 .أو الصفا" الصخر "الكلمتٌن تعنٌان 

  فً , فقد كان حاضراً , ٌسوع إلىكان احد المقربٌن الثالثة

لقد . وفً بستان جثسٌمانً, وعند إقامة ابنة ٌاٌرس, التجلً

وبرز , والؽٌر , والنشاط, بالحماس, تمٌز هذا الرجل البار

 .كمتقدم بٌن التالمٌذ منذ البداٌة

 ٌاً بالمحبةمملوء, !مإمناً بالتسلٌم , ر النفسكان بسٌطاً صؽ ,

قوله , ودلٌلنا على شد  تواضعه!. المحبة تصدق كل شاو

ألنً رجل , اخرج من سفٌنتً ٌارب" , للرب ٌسوع

, فمشى على الماء, أعلن ثقته بالرب ٌسوع ."(9-8:5لو).خاطا

فانتشله من , وعندما انتابه الخوؾ جدد ثقته بالرب

 . (29:14مت)!الؽرق
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  ب قابالً واعترافه جهاراً بشخص الر إٌمانه أعلنهو الذي," 

 .(16:16مت)"أنت المسٌح ابن هللا الحً

    ًوبعد صعود الرب , فبعدما تؤسست الكنٌسة. كان رجالً متواضعا

ٌبتعد عن , بدأ هذا القدٌس العظٌم, وبعد تبلور كٌانها, السماء إلى

. بقبول ورضا, تواضعاً  ,خصوصاً فً أورشلٌم, دابر  الضوء

نراه ٌعطً , أورشلٌمة الذي عقد فً كنٌس األولففً المإتمر 

 أخً( مار ٌعقوب)والقٌاد  للقدٌس  موقع الصدار 

وكان الباب قد فتح . (12-9:2وؼال18:21و13:15و17:12أع)!.الرب

فً  أٌضافتولى الرسول بولس القٌاد  , لألممعلى مصراعٌه 

أّما القدٌس مار بطرس فقد واصل . توصٌل بشار  الخالص لهم

 واألمم, تاركا أورشلٌم لٌعقوب. حٌثما وجدوا, تبشٌره للٌهود

الرسل من ذكر نشاط قدٌسنا الجلٌل  أعمالوٌنتهً سفر . لبولس

 األممعندما قوبل رأٌه عن تبشٌر , (15)الـ إصحاحههذا فً 

 انه فً أنطاكٌة, وبعد ذلك نسمع عنه. بالترحٌب من الجمٌع

وانه واصل رحالته , (12:1كو1)أو فً كورنثوس, (11:2ؼال)

 سبق الرب واخبرهاستشهد كما  وأخٌرا. من مكان آلخر التبشٌرٌة

 . (19:21ٌو)

  ٌقول المحامً فرانك مورٌسون فً كتابه من دحرج

أنه كان شخصاً , ومن خالل ما ٌخبرنا به العهد الجدٌد"الحجر؛ 

وفً داخله قلب ٌلتهب , فً ظاهره خشونة, ودوداً , محبوباً 

سرٌعاً أٌضاً ولكنه , سرٌعاً فً الؽضب. بالحماس والوالء

ومن المزاٌا المحببة فً هذا . باالعتراؾ بالخطؤ وبالرجوع عنه

وأتسم !. التفاهم بالعقل والمنطق إلىقابلٌتهم , الطراز من الناس

وال نجد فً الكتاب . من سذاجة ودعة, بما ٌتسم به قروٌو الجلٌل



45 
 

. هذا الرجل المقدام كان عنده مكراً أو دهاءً  أنأي أثر ٌدل على 

ابعد  إلىوؼٌوراً , منتهى حدود الصراحة إلىصرٌحا  وكان

  ."وال المصانعة, ال ٌعرؾ الرٌاء وال المداهنة. حدود الؽٌر 

 

  - ابنً زبدي ٌعقوب وٌوحنا: ثانٌا  

  الرب ٌسوع إلىمن الثالثة المقربٌن , ناآلخرا ناالثناوهما .

ووالدهما من . األسماكمن العاملٌن فً صٌد  أٌضاوكانوا 

, (21-19:1مر) ذو حالة معاشٌة جٌد  ,!ٌن فً عملهمالموفق

 ٌسوع أممرٌم  أخت, سالومة أمهماتكون  أنومن المرجح 

فهما إذا ابنً الخالة بالجسد . (25:19وٌو 41:15ومر 56:27مت)

 .لٌسوع

 وهذا ما كان ٌعنٌه ٌسوع, كانا صنوان فً الطبع والمزاج ,

 .(45-35:11و  17:3مر  ), عندما لقبهما بابنً الرعد

 مار ٌعقوب بعد الصلب مع بقٌة الرسل فً الجلٌل  ونجد

, وختم شهادته للرب ٌسوع. (13:1أع)وفً أورشلٌم .(2:21ٌو)

بقطع رأسه , حٌن أمر هٌرودس أؼرٌباس األول, بدمه

وبذلك كان أول الرسل الذٌن ختموا حٌاتهم بدم . (2:12أع)

 .استشهادهم

 وٌتضح ذلك من  ,بنوع خاص, ٌسوع أحبهفقد , أّما ٌوحنا

مالزما له حّتى , ظلَّ ٌوحنا أمٌنا لسٌده. تسمٌته بالحبٌب

دار ربٌس  إلىتبعه , وفً اللٌلة التً اسلم فٌها سٌده. النهاٌة

ولٌس عن بعد  كما فعل !. عن قرب وفً العلن, الكهنة
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, شجاعاً , جلداً  ,صامداً  أمٌناوعند الصلٌب ظّل !. بطرس

لُّ ودٌعة حٌث أوصى, وخصوصا عندما استلم من ٌسوع  أج 

 .ٌسوع العناٌة بؤمه

 ٌوم , األحدفجر , وعندما قصد ٌوحنا الحبٌب القبر الفارغ

-1:21ٌو)كان أول من آمن بقٌامة الرب ٌسوع المسٌح , القٌامة

ً  بـ وباستحقاق. (11 واستمر ٌعمل ". التلمٌذ الحبٌب"دع

 . (17-14:8و23:4و1:3أع)جانب بقٌة الرسل إلىبالكراز  

 جانب  إلى, ن ٌوحنا الحبٌب احد أعمد  الكنٌسة فً أورشلٌموكا

على أثر رحلته , ٌوم زارهم بولس الرسول, ٌعقوب وبطرس

 . (9:2وؼال6:15أع) التبشٌرٌة األولى

 العاهل , لقد عانى هذا الرسول من اضطهادات دومتٌانوس

 .جزٌر  بطمس إلىونفً . الرومانً

 مرافقته و , ك الحبٌبولو تؤملنا فً حٌا  هذا القدٌس المبار

عندبذ  . األرضطٌلة فتر  كرازته على , مالزمته لحبٌبه ٌسوع

فهو شاهد ..!!. بكل أسفارها, سوؾ نتؤكد من مصداقٌة كتاباته

وحبٌب , وذو عالقة متمٌز  ثالثاً , وقرٌب ثانٌاً , عٌان أوالً 

 .للرب ٌسوع رابعا

 

 مّتى العشار: ثالثا  

  ًذٌن اختارهم الرب ٌسوعال, وهو احد األثنً عشر رسوال .

الوي بن حلفى , وٌدعى أٌضاً . إلٌه المنسوب اإلنجٌلوكاتب 

 . (29-27:5و لو 14:2مر)
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 لصالح السلطة الرومانٌة فً كفر , كان ٌعمل جابٌا للضرابب

 !.ووظٌفته هذه من الوظابؾ المحتقر  بٌن الٌهود. ناحوم

 ه كان من جملة إالّ أن. أتعابهشٌباً عن , لم ٌذكر لنا العهد الجدٌد

ولكن . (13:1أع)بعد صعود المسٌح , الذٌن اجتمعوا فً العلٌة

ٌمكننا استنتاج بعض أخباره من شواهد تارٌخٌة أو أخبار 

أن الوي بن , نقرأ فً بشار  لوقا, فمثالً . وردت هنا وهناك

ع للسٌد المسٌح ولٌمة كبٌر  فً أول عهده قد صن( مّتى)حلفى 

 .(32-29:5لو)بالتلمذ  

 ٌهذا القدٌس قد جمع  أن, ذكر بابٌاس فً القرن الثانً المٌالدي

, ومن البدٌهٌات المعلومة, و كما ال ٌخفى. أقوال السٌد المسٌح

ألن . عاد ً  التً ٌدونونها بدقة الجبا  ٌحتفظون بالسجالت أن

 .هذا من صلب عمله فً ضبط الحسابات

 فً الضبط و الدقة و , أي أنه كان ذا شخصٌة حرٌصة

. مصداقٌة هذا القدٌس, حٌث نستنتج بالتحلٌل والمنطق. لتزاماال

السٌد المسٌح بكل دقّة  أقوالوبكل تؤكٌد قد دون واحتفظ بجمٌع 

 .وأمانة

 طٌلة فتر  كرازته , السٌد المسٌح, لقد رافق هذا الرسول الجلٌل

, من موقع وظٌفته, وكان قد دعاه الرب ٌسوع. على األرض

فً جمع  ,تاركاً لذ  العالم. وتبعهفلّبى النداء على الفور 

 !.الدراهم
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 بقٌة الرسل: رابعا  

 :الرسول أندراوس بن ٌونا - أ

 من  أٌضاوكان هو , هو اخو القدٌس بطرس الرسول

 .هأخٌوقد دعً مع .  (18:4مت)صٌادي السمك 

 حمل هللا, لٌسوع قدمهالذي , كان تلمٌذاً لٌوحنا المعمدان. 

 بؤن , (ن ٌوحنا المعمدانوبكل تؤكٌد م), اندراوس اقتنع

ا المنتظر, هو, المسٌح ٌّ وهو بدوره أقنع أخاه القدٌس , المس

تركا , ولهذا عندما دعاهما الرب ٌسوع, بهذه الحقابق, بطرس

عندما , زبدي وهذا ما فعله أٌضاً ابنا!. وتبعاهالشباك وكل شا 

 !.وتبعاه, هماوأبا, تركا السفٌنة والشباك

 ذا القدٌس الجلٌل مصلوباً انتهت الحٌا  األرضٌة له. 

 

 :الرسول فٌلٌبس - ب

 من بٌت . وهو احد األثنً عشر الذٌن اختارهم الرب ٌسوع

 . موطن القدٌسٌن بطرس واندراوس, صٌدا

 حٌث . األردنعبر , به الرب ٌسوع أوالً فً بٌت عنٌا التقى

 .دعاه ٌسوع فتبعه. كان ٌوحنا ٌعمد هناك

 سترضً بالمادٌات ٌ, قد ٌكون هذا القدٌس من النوع الذي

حٌث نرى الرب ٌسوع , منه بقبول المعجزات أكثر, الملموسة

من " فٌسؤله, (6-5:6ٌوحنا) قبٌل معجز  إشباع الجموع, ٌمتحنه

 ".نبتاع خبزاً لٌؤكل هإالء ؟ أٌن
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 رأواقد  أنهممبٌناً لهم , كذلك عندما كلم الرب ٌسوع تالمٌذه 

 ابتؽىأنه  أو),الكالم على ما ٌبدو, لم ٌفهم فٌلبس, أآلب

 .(12-8:14ٌوحنا) "وكفانا أآلبأرنا "حٌن سؤل الرب , !(التؤكٌد

 أنه كان من المجتمعٌن فً , وآخر إشار  عنه فً العهد الجدٌد

  .(13:1أع) العلٌة بعد القٌامة

  بآسٌاالقدٌس فٌلبس قد دفن فً هٌرابولٌس  أنٌقول ٌوسٌبٌوس 

 .ولم تعرؾ كٌفٌة وفاته, الصؽرى

 

 :الرسولبرثولماوس  - ت

الذي عرفه القدٌس فٌلبس الرسول على " نثنابٌل  "وهو نفسه  

سوى ما قاله التقلٌد , معلومة عنه أٌةولٌس لنا . الرب ٌسوع

, أنه بّشر  فً الشرق, (التارٌخ الكنسً المتداول) , الكنسً

 . !!جلده بانتزاع ,شهٌداً  وتنٌح

 

 : توما الرسول - ث

  د المختارٌن من قبل الرب وهو اح, باآلرامٌةأسمه ٌعنً التوأم

  .(3:11مت) .ٌسوع

 للمحبة , حٌث دفعته هذه البساطة, كان من البساطة بمكان

, لنذهب ونموت مع الرب ٌسوع, حٌن قال للتالمٌذ, المطلقة

 8-7:11ٌوحنا)ٌرجموا المسٌح بالحجار   أنالٌهود  أرادعندما 

   .(16:11و

 بعد قٌامة  ,كذلك حدٌث الشك والٌقٌن الذي حدث فً العلٌة

واعترافه . (25-24:21ٌوحنا) .األمواتالرب ٌسوع المسٌح من 

   .(29:21ٌوحنا) والهًربً , جهاراً 
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  كان عاماًل فً برثٌا, القدٌس توما الرسول أنٌفٌد التقلٌد ,

 .وقد بشر بالهند واستشهد هناك, والفرس

 

 :القدٌس ٌعقوب بن حلفى الرسول - ج

 لم ٌعرؾ عنه أٌة . (3:11مت) من المختارٌن األثنً عشر

 إحدىوكانت , أٌضامرٌم  أمهاسم  سوى ,معلومة أخرى

لصؽر , "الصؽٌر"ربما لقب بـو ,النساء اللواتً رافقن المسٌح

 .(41:15مر)قامته  

 

 

 :القدٌس تداوس الرسول - ح

 وربما , وهو بالحقٌقة ٌهوذا أخو ٌعقوب, ٌدعى أٌضاً لبَّاوس

عشر المختارٌن  وهو احد األثنً ,(16:6لوقا!. )ابنهٌكون 

وهو ٌهوذا لٌس  (.18:3مرقس), (3:11مت)أٌضاً 

 وأكثر .تنسب له رسالة ٌهوذا (.22:14ٌوحنا) األسخرٌوطً

ٌ خب ر  عنه شًءً   . من هذا ال 

 

 :القدٌس سمعان القانوي الرسول - خ

 كان . (4:11مت)وأحد المختارٌن , المعروؾ بسمعان الؽٌور

المتزمتة بل ) , منتمٌا إلى الجماعة المدعو  بالؽٌورٌن

 (.المتطرفة بالشرٌعة والناموس الموسوي

  ًأطلق علٌه هذا اللقب, ‘‘ العنٌد‘‘ كلمة قانوي باآلرامٌة تعن ,

ولم تصلنا أخبار أخرى . للتفرٌق بٌنه وبٌن سمعان بطرس

 . عنه
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 :ٌهوذا األسخرٌوطً - د

 والجدٌر . الذي اشتهر بخٌانة سٌده, معروفة قصة هذا الرجل

التلمٌذ الوحٌد من تالمٌذ الرب ٌسوع المسٌح األثنً  انه, بالذكر

, وقد أصبح اسمه تعبٌراً عن الخٌانة !.اً جلٌلٌ لم ٌكن ,عشر

 .لٌس إالّ 

 

 مسى سارقهولكنه أ .لٌكون أمٌناً للصندوق, عٌنه الرب ٌسوع .!

وطمعه ال ٌقؾ عند حجم , و من فعلته نستنتج أنه كان طماعا

كمن فً مناصب الملكوت بل كان طمعه ٌ!. ذلك الصندوق 

. !من المسٌح الملك , التً كان ٌتوخاها, األرضً وخزابنه

, الكثٌر من الكتبة والفرٌسٌٌن الٌهود معاصرٌه, حاله حال

ا , الذٌن كانوا ٌحلمون بالمملكة األرضٌة ٌّ وملٌكها المس

  .المنتظر

 

 لقد , !خان سٌده الذي ابتمنه وباعه بثمن بخس  ولهذا السبب

, بطرس, وهو ٌرى, ٌطان ؼٌلة وحسدا وحقداً شامتأل بال

ه فً بٌت ٌاٌرس وعلى جبل نٌتقدمو, وٌوحنا, وٌعقوب

  !.التجلً

 

 رأى أن , وبحسب إدراكه البشري وقراءته لمستجدات الحدث

وإالّ لماذا !. أصبح أمرا مشكوكا فٌه , األرضً م لك المسٌح

ا زعٌم, ٌظهر فٌها أنالتً كان ٌمكنه , أضاع ٌسوع الفرصة
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وقد وصفه الرب . (15:6ٌوحنا)؟!قومٌا وملكا قدٌرا جبار بؤس 

 .(71-71:6ٌوحنا) ٌسوع بالشٌطان

 

فهو من ناحٌة كان له , من القصص المحٌر , تبقى قصة ٌهوذا

ومن ناحٌة أخرى فهو قد خان العهد . فً عملٌة الصلب, دوره

الذٌن  خصوصا األولٌن, المبتدعٌنحاله حال كل . مع سٌده

معهم  اوضلّ وأ. لجرؾ الهالك األكٌدنفسهم متجهٌن أ ضلّوا

وسببوا انقسامات كنٌسة المسٌح , بعض من ضعاؾ النفوس

خلص بسببه , ن رد فعل معاكسوبالوقت نفسه مسببٌ. الواحد 

ٌهوذا قد اختاره الرب  !.ن تقدس بسببه الكثٌروو !.ن الكثٌرو

العهد  ٌهوذا قد خان!.  أولبكوكذلك . ٌسوع لٌكون احد تالمٌذه

 .ٌهوذا فً النهاٌة شنق نفسه!.  أولبكوكذلك . بمحض إرادته

خصوصا  ,وهلكوا فهم قد شنقوا أرواحهم!.  أولبكوكذلك 

 .لم ٌعرفوا التوبة فً حٌاتهم وأنهم
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 الجماهٌر الؽفٌرة التً التفت حول

 السٌد المسٌح

 

 

عبر أسفار العهد , !!ةوٌٌأدعوك عزٌزي القارئ لرحلة رإ

التً كانت , لنتبع ونتعرؾ على تلكم الجموع الؽفٌر , الجدٌد

ناسٌة حتى وجبات طعامها الالزمة , تتبع الرب ٌسوع المسٌح

, وتالحقه مشٌاً على األقدام. (21-14:14متى)! لالقتٌات 

من , والبراري, إلى السواحل, خارجة من البٌوت والمدن

 اعدد, ولعلك تندهش حٌن ال ترى سوى!. موقع إلى موقع 

ن ألولبك الذٌن ٌتكبون على وهم المرافقو, قلٌال من األصحاء

أو ٌضعون أٌدٌهم على أكتاؾ ذوٌهم وهم ال . عصً  وٌعرجون

ألنهم , وترى أناساً قد تطرفوا فً مسٌرتهم جانبا!. ٌبصرون 

ِص مصابون  .. ,أحدهم صارخاً , وتسمع من وقت آلخر!. بالب ر 

اً عند قدمً ٌسوع ك ٌخر ساجدوذا!. ارحمنً ٌا ابن داود 

هنا وهناك مجامٌع , وترى على الطرٌق. (12:5لوقا) هلٌبرأ

طالبٌن الشفاء , مسرعٌن فً اللحاق بٌسوع, ٌحملون مرضاهم 

من , فؤؼلبٌة الجموع التً كانت تتبع ٌسوع إذاً . (18:5لوقا)

وذوي , والممسوسٌن باألرواح النجسة, المرضى والمعوقٌن

والمساكٌن , والبرص, كمألعمً والصم والب, العاهات
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ونالحظ وعلى مقربة . وأطفال ونساء. والبابسٌن والمنبوذٌن

 , من

بما تسمعان , اذهبا وأخبرا ٌوحنا, و قال لهم, فؤجاب ٌسوع "

و البرص , و العرج ٌمشون, ألعمً ٌبصرون. وتنظران

و المساكٌن , و الموتى ٌقومون, و الصم ٌسمعون, ٌطهرون

 " (5-4:11متى)  .ٌبشرون

 ,بعض األصحاء الذٌن ٌرافقون مرضاهم ,ٌسوع وتالمٌذه 

سمات الجاه والوجاهة , تبدو على محٌاهم, جمهر  من رجالو

منهم من أحبه . قٌونإنهم الكتبة والفرٌسٌون والصدو!. 

. هم فؤتوا إلٌه لٌجربوهومنهم من مأل الِؽلَّ أحشاء, ٌموسكنٌقود

 ا من تبكٌته لهمفٌقتلوه وٌتخلصو, متربصٌن الفرص كً ٌدٌنوه

 . (3:8ٌوحنا)

من هذه البانوراما الرابعة ٌتبٌن لنا بكل وضوح طبٌعة الحلقات 

والجموع التً كانت تعٌش حٌا  الكنٌسة األم فً , والشخصٌات

 .الرب ٌسوع المسٌح له المجد الدابم مركزها, دابر  واحد 

وهٌبة . الصور  الحقٌقٌة للشخصٌة المسٌحٌة تتضححٌث 

قٌاداتها األرضٌة خصوصا , بعد أن أصبحت, ولىالكنٌسة األ

. بٌد التالمٌذ األحد عشر, بعد صعود الرب ٌسوع إلى السماء

والحظنا بؤن ؼالبٌتهم لم ٌكن . وهم جمٌعا قروٌون من الجلٌل

خصوصا عند , وربما القلٌل من الثقافة. لهم نصٌب من التعلٌم

م تبعوا الرب ومن ث, أولبك الذٌن كانوا تالمٌذ ٌوحنا المعمدان

ٌن, وٌبرز من بٌن هإالء. ٌسوع متى وٌوحنا , القدٌس 



55 
 

كان ٌعمل بجباٌة , فالقدٌس متى اإلنجٌلً. ناإلنجٌلٌا

بل كان متخصصاً فً . فمإكد انه كان متعلماً , الضرابب

وال , ولم ٌكن له باع  فً األدب القصصً. المحاسبة واالقتصاد

كان , ذا القدٌسوبالرؼم من أن ه!. فً التوثٌق التارٌخً 

وشاهد عٌان لكل األحداث طٌلة , مالزما ومرافقا للرب ٌسوع

, (بحسب متى)لم ٌرتب سفر البشار  الذي دونه , أٌام الكراز 

بل حسب المواضٌع . لوقابعتسلسالً للسٌاق التارٌخً فً سرد ا

ولو , فهو إذا لٌس بمإرخ". الروح القدس"التً أمالها علٌه 

ألن , ولٌس بصحافً, بتسلسل وقوعهكان كذلك لدون الحدث 

بل كان برهاناً , تقرٌره لم ٌكن تقرٌراً صحفٌاً عن حادثة  معٌنة

ا المنتظر , هو المسٌح, قوٌاً على أن ٌسوع الناصري ٌّ . !المس

أوحى التً , واألدلّة القاطعة, وقد برهن ذلك بالحجة القوٌة

كان  وال نستبعد القول من أن هذا القدٌس. الروح القدس ,بها

قبل إتباعه الرب ٌسوع . بعٌدا كل البعد عن أسفار العهد القدٌم

وبالتالً كان بعٌدا عن جمع , بحكم عمله الذي كان منبوذاً !. 

إضافة إلى انه كان مهتما طٌلة حٌاته . الكتبة والفرٌسٌٌن

حٌث ٌكون ألنه  ,باألرقام وجمع العشور, السابقة لعهد النور

 . (21:6متى) ن قلبككنزك هناك ٌكو

الذي تمٌز من بٌن الرسل فهو , الثانً( اإلنجٌلً)أّما القدٌس 

وبكل , لة ؼنٌةلقد كان شاباً صؽٌراً ومن عاب. ٌوحنا الحبٌب

ضمن ) من التعلٌم والثقافة وحظ واسع, تؤكٌد كان له قسط واؾ  

حٌث ٌخبرنا . وذا وجاهة أٌضاً . (دابر  الشرٌعة والناموس

وقد دخل داره !. ربٌس الكهنة الكتاب بعالقته الجٌد  مع 
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. (15:18ٌوحنا)خصوصاً عند محاكمة الرب ٌسوع , بحرٌة

التً اتصؾ بها إلى جانب كل خصاله الجٌد  , والصفة األهم

فقد احتوت هذه ". التلمٌذ الحبٌب  "هو أنه كان , األخرى

 .بما فٌها العلم والثقافة, المحبة كل الصفات

ما سمعه ولمسه , هد لهوما شاهده وش, فكل ما كتبه, أجل
بوحً  , وبتعبٌر أوضح, كان بروح المحبة أوالً وأخرا. وأكّده

 !. الحقةألنه روح المحبة , "الروح القدس " وإرشاد  من 

وهم أبناء الكنٌسة , نعود مر  أخرى لتالمٌذ السٌد المسٌح
التً , الذٌن كانوا ٌتسمون بكل معانً الصفات القروٌة, األولى

, حماس, شجاعة, مسكنة بالروح, دعة, سذاجة, جمعتهم
ال رٌاء . وال ٌجٌدون المصانعة, ال ٌعرفون المداهنة, ؼٌر 

الخمسمابة الذٌن , ومن أبناء هذه الكنٌسة أٌضاً . عندهم وال مكر
وال شك أن كل هإالء هم الذٌن . شاهدوا ٌسوع بعد قٌامته
 التً كانت تتبع الرب ٌسوع, الؽفٌر  ترشحوا من تلكم الجموع

ٌُظِهر لهم حقٌقة قٌامته !. فتراءى , ولذلك اختارهم الرب ل
 !.من الشعبدون سواهم , مرات عدٌدة قبل صعوده, لهم

, فقراء ودعاء. جاءوا لٌتعزوا, الذٌن كانوا حزانىأولبك 

لٌعانوا .. أنقٌا القلوب . جٌاعاً وعطشى للبر لٌشبعون. لٌرثوا
اختبارات هم أٌمكن ألناس هذه خصالهم أن ٌكون ل!. هللا 

حٌث ال رٌب !. ومن ٌقدر على التشكٌك بمصداقٌتهم؟. باطنٌة؟
 .البتة فً أمانة وصدق أخبار هإالء األطهار

 من ,ما بؤنهم قد تمكنوا من صٌرورة تكوٌنٌ , لو سلمنا جدال  
تلك القدرة , فبكل تؤكٌد لٌس لدٌهم, هذه االختبارات

لٌقدموا , لكالمٌةوالبالؼة ا, واإلمكانٌة التعبٌرٌة, التصوٌرٌة
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كالذي بٌن أٌدٌنا من أسفار العهد , لنا نتاجهم باألسلوب
 !. الجدٌد 

, !منفردٌن كانوا أم مجتمعٌن, أولبك الذٌن لم تكن لهم الجرأ 
بإٌمانهم , كً ٌبوحوا -ولو كان صؽٌراً  -لٌقفوا فً تجمع 

إالّ بعد حلول الروح القدس فً , !وٌشهدوا بحقابق أكٌد  لدٌهم 
 .لخمسٌنٌوم ا

الخابؾ الذي أنكر , ربٌساً للصٌادٌن, حٌن نرى ذاك الذي كان
والمعتكؾ خمسٌن ٌوماً فً . (69:26متى)! سٌده أمام جارٌة

وقؾ بكل , "الروح القدس"وبعد امتالبه وإخوته من , !العلٌة
, بصوت جهوري, !وفصاحة لسان , جرأ  وشجاعة وإقدام

ومن , عدد  األلسنالمت, وفهمته تلك الرإوس, سمعته اآلالؾ
 !.ٌتكلم بها كلٌّ سمع لؽته التً !. دون مترجم 

لٌقول بؤعلى , الصٌاد ألجلٌلً, أجل وقؾ ذلك الشٌخ الجلٌل
..! أٌها الرجال, أٌها الرجال اسمعوا..أٌها الرجال, صوته

, فإننا ال نقدر أن نعتبر هذا الحدث. (2األصحاح: أعمال الرسل)
الروح "أظهرها , ٌد عن حقٌقة أك, سوى إعالن صارخ

. لهإالء الرجال األبرار, بعد حلوله بشبه ألسنة نارٌة, "القدس

إن هإالء . ومربٌة, ملموسة, مسموعة, بحجة عٌنٌة, حقٌقة
ألنها الساعة , مهووسٌن أو سكارى, لم ٌكونوا, األطهار

 . (15:2أع)الثالثة من النهار

, النهاروكما حل علٌهم الروح القدس فً الساعة الثالثة من 
فً وضح , هكذا شاهدوا الرب ٌسوع المسٌح بعد قٌامته

. بالجسد قام حقا   .وأوقات متفاوتة, بؤماكن متعددة. النهار
 !.وأوهامولٌس نسجا  من تخٌالت 
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 :وكما ٌقول باسكال

صفات , أن ٌعرفوا( اإلنجٌلٌٌن)من أٌن لهإالء البشٌرٌن " 
ل والجالل فً البطولة الكاملة حّتى ٌرسموها بكل هذا الكما

 !. ؟"المسٌح ٌسوع
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 الفصل الثالث

 

 شاهدان مهمان من الخندق

 المضاد

 لرب ٌسوعإلى ا ٌلجآن 

 

 

 

 مدخل

 

كما , شكل أو آخرمٌذ األطهار قد تؤثروا عاطفٌا بإذا كان التال

وبفعل المحبة العارمة لٌسوع المسٌح التً , ٌشٌع البعض

فنسجوا بمنوال العاطفة ما , نٌةأثارت فٌهم االختبارات الباط

عن هإالء , اإلخو فما تفسٌر أولبك !. كما ٌدعون, نسجوا

ذي الجبروت واألنفة , جاءوا من خندق األعداء ناألقطاب الذٌ

الذي بدا ) لٌموتوا من أجل تبعٌتهم لذلك المصلوب, والكبرٌاء
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وهم ٌتسابقون للحاق .. !(وكؤنه ضعٌؾ ومؽلوب على الصلٌب

  !.شهداءبقافلة ال

هإالء األقطاب  إن هذا االنسالخ الجذري الذي قام به

كقابد المابة , خصوصا بعد صلب السٌد ٌسوع المسٌح وموته

, وبعد القٌامة, الذي آمن عند أقدام ٌسوع وهو على الصلٌب

الرب وكثٌرٌن  ما حصل مع شاول الطرسوسً وٌعقوب أخًك

, قٌة البشار على مصدا, ما هو إالّ الشهاد  الدامؽة. آخرٌن

 !.ومصداقٌة اإلٌمان
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 الرسول بولسمار القدٌس العظٌم : أوال  

 

 رسول ٌسوع المسٌح إلى األمم

 (.او المطلوب من هللا, المنذور" )شاول"كان اسمه العبري  +

من أعمال اإلمبراطورٌة , كٌلٌكٌة, مولده فً طرسوس +

 الرومانٌةوحصل على الرعوٌة , عاش طفولته, الرومانٌة

 . (29-25:22أع)

, ؼنٌة وصاحبة نفوذ. كان ٌنتسب لعابلة من أشراؾ القوم +

. بدلٌل أن ابن أخته نقل إلٌه خبر المإامر  التً حٌكت ضده

ما نال من نفوذ ووجاهة فً , كذلك نستدل على شرؾ محتده

 .(7-4:3وفٌلٌبً 5:22و 2-1:9أع)وبٌن القاد  الٌهود , السنهدرٌم

وقد رباه على الناموس , رٌسٌاً من سبط بنٌامٌنكان أبوه ف +

 . (6:23أع)الضٌق 

وكانت . كانت طرسوس مركزاً من مراكز العلم عصربذ   +

, وقد درس إلى جانب تلك الفلسفة. مركزاً للفلسفة الرواقٌة

. وتقالٌدهم, وتارٌخ شعبه الٌهودي. الكتاب المقدس وتارٌخه

ما أمكن , طرسوس وبعدما ارتشؾ من مناهل العلم آنذاك فً

لٌتبحر فً , عاصمة الٌهودٌة, أ رِسل  إلى أورشلٌم, له أن ٌطاله
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الذي كان من , (3:23أع)وقد تتلمذ على ٌد ؼماالبٌل . الناموس

 .9أشهر معلمً الناموس ومفسرٌه فً عصره

وحجة , هذا هو شاول الذي كان قطباً من أقطاب الدٌن الٌهودي

ن أعالم الناموس والشرٌعة وعلم م. عصره بالفلسفة والالهوت

صال وجال الٌهودٌة !. وممتلًا ؼٌرً  وقّاد  لعقٌدته, الموسوٌة

كان ٌتابعهم بسٌاط !. وكلَّ بلد  سمع فٌه من ٌتبع الناصري. كلَّها

بالسجن , راً أحكامهمصدِّ . ٌداهحٌثما طالتهم , االضطهاد

حٌث انه كان وجها . لكل من ٌبوح بذلك اإلٌمان, واإلعدام

 .و عند السلطات. عند بنً قومه, ٌهاووج

!. كلما سمع بذلك المصلوب, بعٌنٌه ؼضباً  كانت الدنٌا تظلمُّ 

ٌّا المنتظر, وعقله الباطن ٌرفض بشد  !. احتمالٌة كونه المس

ٌشكلون , بؤن تابعً ٌسوع الناصري, وكان اعتقاده مطلقاً 

 .خطرا دٌنٌا وسٌاسٌاً 

ً محاولة إرجاع وبضمٌر مسترٌح كان ٌقوم بنصٌب وفٌر ف 

قام بهذا االضطهاد بقسوة شخص  11!.أو قطع دابرهم, هإالء

فلم ٌكتِؾ بمهاجمة أتباع المصلوب فً !. ٌثٌره حقٌد مضلل 

                                                             
 
ػٌٛ ِجّغ , ٚ٘ٛ دبسبَ ٠ٙٛصٞ, ِؼٕبٖ ِىبفأح هللا, غّبالئ١ً 

ٚأدض , فغ٠ـٟ. ٚعئ١ـٗ دـت ِب أٚعصٖ اٌزٍّٛط, اٌـٕٙضع٠ُ

. اٌال٘ٛر١١ٓ ا١ٌٙٛص اٌّؼغٚف١ٓ جضاً فٟ اٌمغْ األٚي ا١ٌّالصٞ

ٚ٘ٛ اٌظٞ لض ٍبٌت ثغفغ اٌم١ٛص ػٓ عؿً اٌّـ١خ ٚاٌىف ػٓ 

ً فٙٛ ٠ـمَ . اًطٙبصُ٘ ٚدجزٗ أْ ػًّ اٌغؿً ئْ وبْ ئٔـب١ٔب

ٚئطا وبْ ِٓ هللا فّٓ دك اٌغؿً أْ . ثطج١ؼخ اٌذبي ٠ٚفلً

 16-1::1أع  .٠ٕلغٖٚ ألْ ِمبِٚخ هللا كغ
  
-29: 2ٚ ::1:1ٚ: أػّبي 

  :1 رٟ 9:1ٚٚفٟ :1 ٚغ1ً :6وٛ ٚ  
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أنه ٌإدي خدمة هلل , وكلُّه ِظنٌّ أكٌد!. أورشلٌم وحسب 

 .إلى دمشق ولذلك نراه ٌتبعهم حتى!. وللناموس 

 

 !:؟ وفً الطرٌق إلى دمشق

ولم , وموقؾ ترتعد فٌه الفرابص ذعراً , حقاً  إنه ألمر رهٌب

الخصم ماذا حدث؟ بل ماذا رأى؟ هذا . ٌكن بالحسبان أبداً 

للرب , لٌتحول إلى عبٍد مطٌٍع َخضوع, العنٌد للمصلوب

ورسوالً له ال ٌضاهٌه أحد فً أتعابه , مبشرا باسمه .ٌسوع

 !.فً هذا السبٌل, ومحبته

 

حٌث سلطنا , السابق كما مر بك فً الفصل, عزٌزي القارئ

بؽض , على شخصٌات الرسل تالمٌذ السٌد المسٌح, الضوء

وتبٌن لنا مدى بساطتهم , النظر عن حجم هذه المعلومات

, وال ٌمكن ان ٌكون ثمة مقاٌسة أو مقارنة. ودعتهم

فً الفلسفة والعلوم ,وخصوصا على المستوى الثقافً والعلمً)

بٌن أولبك , ( راشلمدوالتلمود وا, وأسفار التورا  ,الدٌنٌة

الذي كان علماً من !.القدٌس بولس الرسول( شاول)و, األبرار

 .األعالم فً عصره

إن ما حدث فً طرٌق دمشق والذي تؤكد بقو  فً أسفار العهد 

لم ٌكلم شاول , ٌإكد لنا أن الرب ٌسوع المسٌح. الجدٌد

 !.الساطع أكثر من الشمس, بل ظهر له بنوره البهً, وحسب

وجعله , الذي سحب خبث كل الؽل الممتلا به شاول ورهذا الن

والتً سقطت عندما اؼتسل وتجدد بماء , قشورا على عٌنٌه

 . !حٌنبٍذ أبصر الحق وحٌاة النور ,المعمودٌة
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ولم ٌكن شاول تحت أي تؤثٌر ومن أي نوع . ورآه مرأى العٌن 

ولم ٌكن . ألنه كان فً وضح النهار, لم ٌكن سكراناً , كان

ولم ٌكن !. ألنه كان قابد مجموعة ومستشار, بالهستٌرٌامصاباً 

, بل كان بكامل وعٌه!. وال باختبار, بؽٌبوبة وال بحلم ٌقظة

ومن هذه الثقة . وامتأل ثقة باإلبصار, سمع الصوت بإذنه فعالً 

فادي , ابن هللا الحً, تحقق أن الذي كلمه بالنور الساطع هو

ٌنٌه شًٌء كؤّنه قشوٌر فللوقت وقع من ع. "(19:26أع)البشرٌة 

فعاش كل حٌاته " .(18:9أع)فؤبصر فً الحال وقام واعتمد 

, وٌوضح! وهو ٌردد بؤعلى صوته, الباقٌة بعد هذا الحدث

هو هو المسٌح ابن , بؤن هذا الذي ٌبشر به, واقتناعه, ٌمانهإ

والمنتصر على , المصلوب من أجل مؽفر  خطاٌانا, هللا الحً

ا المنتظرسوع هذا هو بالحقٌقة؛ وأن ٌ. الموت بقٌامته ٌّ  .!المس

 ومن أجل. وقد قاسى ما قاسى من أجل ذلك برضا وصبر 

علماً أن هذا . (18:2وكولوس24:9ًكور 1) !11الةعالجالظفر ب

 !.للمٌالد( 36)القدٌس قد تتلمذ لٌسوع المسٌح فً حدود سنة 

 

المتجلد حماسا  للعقٌدة , ما الذي حدا بهذا القطب العمالقف

, لٌنقلب على نفسه مقتلعا  جذوره بٌده, لناموس الموسويوا

وٌعلن بكل فرح وبهجة , لٌؽرسها فً حقل الرب طوعا  وحبا  

وكله فخٌر واعتزاز , مسٌحعبودٌته للرب ٌسوع ال

 !.؟بالصلٌب

                                                             
  
اٌجؼبٌخ ؿّخ اٌضسٛي اٌّجب١ٔخ اٌّمضِخ ِٓ اٌغة ٠ـٛع ئٌٝ  

 !.ٍِىٛد هللا
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 ٌعقوب أخو الرب الجلٌل مار القدٌس: ثانٌا  

 

 

 أسقؾ

 أورشلٌم األول

 
الذي ٌجلس على أول , األولإنه بحق ٌعتبر البابا أو البطرٌرك 

فمن هو هذا القدٌس !. كرسً رسولً فً التارٌخ الكنسً

 .واألسقؾ األول الجلٌل؟

الذي كانت العذراء القدٌسة مرٌم ), إنه ٌعقوب ابن ٌوسؾ+ 

طٌلة فتر  طفولته , الذي عاش ٌسوع فً كنفه, 12(مخطوبًة له

ً  أخو الرب. على األرض نِّ  .ولذلك ك 

عند بدء الرب ٌسوع كرازته , ضد المسٌحكان هذا الرجل + 

متعصباً . بل ظل فً خندق الكتبة والفرٌسٌٌن!. بالعهد الجدٌد

ل على ب!. ولم ٌعر أٌة أهمٌة للتعلٌم الجدٌد. للناموس الموسوي

!. ؼٌر سوي ولذلك تنكر له اً إنسان العكس كان ٌسوع بالنسبة له

, ة موسىولشد  ؼٌرته على شرٌع. 13ولم ٌإمن به كبقٌة إخوته

 !.كان ٌلقب بالبار

                                                             
 2
ح؟  ّٛ لبي اٌجؼي أٔٗ أدض أثٕبء . لض رٌبعثذ ا٢عاء فٟ دم١مخ ٘ظٖ األس

ٚج١ّغ . أٚ أٚالص أر ٠ٛؿف, ٚآسغْٚ لبٌٛا أٔٗ أدض أثٕبء أسذ ِغ٠ُ, ٠ٛؿف

 .إالء فٟ أػغاف اٌّجزّغ ا١ٌٙٛصٞ ٚفٟ ٌغزُٙ ٠ذـجْٛ ئسٛح٘
 1
 1-1:3ٚ ٠ٛدٕب  2-6:1 ٚ ٌٛلب 11-1: 1ٚ ِغلؾ 11-2 :9:ِزٝ 
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ٌ عل م  بالضبط متى وكٌؾ اهتدى+  عبدا  "وصار , ال 

أنه اقتٌد إلى , ولكن على األرجح . (1:1و ٌع 14:1أع)"للمسٌح

وبعد ذلك  !.بظهور  خاص للسٌد المسٌح له بعد القٌامة, األٌمان

وهذا ٌعنً أن  .(17:15كو1) ظهر لٌعقوب ثم للرسل أجمعٌن

ً  فٌه القدٌس دعوته لإلٌمان  ِع كان بنفس األسلوب الذي د 

 .بولس

ٌتبٌن ذلك عند زٌار  . كانت له مكانته المرموقة فً أورشلٌم+ 

ِكر  مع القدٌس بطرس , (37)بعد اهتدابه سنة, القدٌس بولس فذ 
 . (19:1ؼال)

المنعقد فً , (المجمع ألرسولً), ترأس أول مإتمر مسٌحً+ 

ؾ الحاصل بشؤن الذي عالج مشكلة الخال. أورشلٌم

 .14نٌالٌهود واألممٌ, المتنصرٌن

وصار , العهدٌن القدٌم والجدٌد, لقد عاٌش هذا القدٌس البار+ 

بإدخال األّمة الٌهودٌة بؤسرها إلى حظٌر  الرب , له رجاء

وقتلوه  ,ولكن المتطرفٌن الٌهود حكموا علٌه. ٌسوع المسٌح

شاهداً , ٌاتهختم هذا البار ح, وبهذه المٌتة الشنٌعة!.   رجما  

وكان . بعد أن كان خصما عنٌداً له. صادقاً لٌسوع المسٌح

 . مسٌحٌة( 62)استشهاده بحدود سنة

بطرس وٌوحنا , الرسولٌن, بمنزلة, وقد عده الرسول بولس+ 

ٌّاه أول الثالثة.  (9:2و 19:1ؼال )  .وله رسالته الجامعة. ذاكراً إ

  

                                                             
 :
 -1اهذبح-ٚ غال١ٍخ -1 اهذبح-أػّبي 
  
, أٔٗ ًغة ثّطغلخ لوبع ػٍٝ عأؿٗ -11م -جبء فٟ اٌّٛعص اٌؼظة 

 ٚاؿزلٙض ِؼٗ وض١غ ِٓ اٌّإ١ِٕٓ
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  خاصة جداً من لدن بدعو, !نلقد اهتدى هذان القدٌسان الشهٌدا

هلم , وكما قال لكل واحد من األثنً عشر, الرب ٌسوع

بعد صلبه وموته , هكذا تراءى لهذٌن البارٌن, واتبعنً 

وبحسب !. بما ال ٌقل عن الخمس سنوات, وقٌامته وصعوده

  .مسٌحٌة( 37-34)كان بحدود سنة , تقدٌر ذوي االختصاص

 

 

 

لعدوان إنها بحق انتقاله إعجازٌة من خندق ا

إلى كنٌسة اإلٌمان بالرب , واالضطهاد ضد المسٌحٌة

, وشهادة لكلمة الحق التً كان لها صداها, ٌسوع

مختومة بدمابهما . ووزنها لكافة األوساط واألزمان

 !.الزكٌة
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 الفصل الرابع

 نبشٌران جلٌال

 

 

 القدٌس مار مرقس اإلنجٌلً: أوال  

 
, (مطرقة, و اسم التٌنً معناهوه)إنه ٌوحنا الملقب مرقس + 

وكان لها , ألن أمه سكنت هناك. ٌرجح انه ولد فً أورشلٌم

 .(37:15و  25؛12:12أع)اعتبار خاص بٌن المسٌحٌٌن األولٌن 

, ٌتبٌن أنه تتلمذ للمسٌح على ٌدي القدٌس بطرس الرسول+ 

 .(13:5بط1)حٌث ٌدعوه ابنه 

ذات الشاب  هو, أن ٌكون القدٌس مرقس, ومن الممكن جدا+ 

 .(52-51:14مر)الذي تبع السٌد المسٌح لٌلة تسلٌمه 

بولس و برنابا نسٌبه , لقد توجه هذا اإلنجٌلً مع القدٌسٌن+ 

وكذلك كان  .(13:5بط1) األولى فً رحلتهم التبشٌرٌة(. 11:4كو)

 .(11:4ت2ً)متواجداً مع القدٌس تٌموثاوس فً أفسس 

ولكن قد . ٌذكر شًء   حقٌقة حٌاته فلم ٌعرؾ عنها أّما عن+ 

على أنه كان مترجماً وكاتباً خاصاً للرسول , اجمع اآلباء

هو ما , ومما ٌدل على ذلك. القدٌس مار بطرس هامة الرسل

كانتهار  –إن صح التعبٌر  -من مواقؾ إدانة , ورد فً إنجٌله

وما إلى , وذكر صٌاح الدٌك, وؼٌاب المدح, القدٌس بطرس
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بان , بل ٌرجح رأي القابلٌن, على مما ٌدل. ذلك من المواقؾ

القدٌس بطرس هو المتابع المباشر فً كتابة هذا السفر 

والذي كان بوحً (. اإلنجٌل بحسب بشار  القدٌس مرقس)

 .وإرشاد الروح القدس

كان أول , بؤن القدٌس مرقس, وقد ذكر المإرخ ٌوسٌفوس+ 

من نادى ببشار  اإلنجٌل فً مدٌنة اإلسكندرٌة بالدٌار 

 . صرٌةالم

, 16وقد انتهت حٌاته األرضٌة باستشهاده فً اإلسكندرٌة+ 

حٌث بصم وثٌقة شهادته للرب ٌسوع المسٌح بختم دمه 

 !.الطاهر

أتٌحت , انتهز فرصاً كثٌر , ومن المحقق أن القدٌس مرقس+ 

من الذٌن سمعوا , له لٌتعرؾ على أقوال السٌد المسٌح وأعماله

إلى جانب , ٌضا شهود عٌانوكانوا أ, وهم كثر, هذه األقوال

مٌذ والتال, وقرٌبه برنابا, أبناء الكنٌسة األولى. القدٌس بطرس

 !الذٌن كانوا ٌترددون كثٌرا على منزل أمه مرٌم, ناآلخرو

ثم جاء وهو منتبٌه إلى بٌت مرٌم أُمُّ ٌوحنا الملقب مرقس "

وحدثهم كٌؾ . ... حٌث كان كثٌرون مجتمعٌن وهم ٌصلّون

, وقال أخبروا ٌعقوب واألخوة بهذا. ن السجنأخرجه الرب م

  .17(7-12:12أع)" ثم خرج وذهب إلى موضٍع آخر

                                                             
  
 2:اٌّٛعص اٌؼظة م  
 من دور مهم القدٌس الجلٌلأالّ ننسى ما كان ألم هذا  علٌنا 17

حٌث . وبعد صعود السٌد المسٌح , فً بداٌات الكنٌسة األولى

بل مركز تجمع , !جعلت من بٌتها كنٌسة ومنتدى للصالة
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ولو راجعنا ما كتبه لنا القدٌس لوقا اإلنجٌلً فً سفر أعمال 

عن الخالؾ الشخصً الحاد الذي حصل بٌن , الرسل

(. ٌوحنا مرقس) بسبب  القدٌس , القدٌسٌن برنابا وبولس

عنه المشاجرة وتسبب بفراقهما فً  هذا الخالؾ الذي نشبت

نستدل ونستنتج من هذا الحدث . (41-36:15و13:13أع)برجة 

 :اآلتً

  ومن الممكن جدا  أن , بشر عادٌونأن جمٌع هإالء هم

 !.الكبرٌاء والؽضب أٌضا  , نتابهمت

 كان , ولو أخذنا هذا الخالؾ على محمل الدرس والتمحٌص

فً اختالؾ أساسٌات  ,عامال  أساسٌا  , من الممكن أن ٌكون

لو لم ٌكن الروح القدس هو الذي أوحى )التعلٌم والبشارة 

تباٌن , ومن ثم  ( !وأرشد هإالء األبرار فً تدوٌن هذه األسفار

بٌن األسفار التً دونها القدٌس بولس , الهدؾ النصً

كدافع )! واألسفار التً دونها القدٌس مار مرقس, الرسول

 . (لمعاند بشري من منطلق الكبرٌاء وا

 مفاهٌم  نصوص و أٌة اختالفات فً, لحمد لم تظهروهلل ا

 . الفلسفة اإلٌمانٌة أو العقابدٌة فً مدونات هذٌن القدٌسٌن

 

                                                                                                    

معتمد بالمصداقٌة , ومركز استقبال معلوماتً ووثابقً, إٌمانً

   .المطلقة
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 القدٌس لوقا اإلنجٌلً: ثانٌا  

 

 قد ولد فً , أن القدٌس لوقا, ٌتبٌن لنا وبحسب األخبار القدٌمة

ل وفً ك. وهذا لٌس ببعٌد عن الصواب, سورٌا -أنطاكٌة

فإن اهتمام هذا اإلنجٌلً , األحوال إن صحت هذه الرواٌة أم ال

: أعمال)أعمال الرسلبكنٌسة أنطاكٌة ظاهر بشكل جلً فً البار 

 .(  -1 :  .... و:: 

 وكان بمثابة . لقد كان صدٌقاً حمٌما للقدٌس بولس الرسول

نراه . والعامل معه طٌلة فتر  التبشٌر أو معظمها, رفٌق دابم

وٌصفه القدٌس . (14:4كو)م إلى أهل كولوسً ٌرسل السال

كان معه فً ". بالطبٌب الحبٌب و العامل الوفً", بولس

عند كتابة رسالة بولس الرسول إلى تٌموثاوس , رومٌة

 .(11:4ت2ً)

 ومنذ القرن الثانً للمٌالد, ساد االعتقاد واكتسب شبه المإكد .

لثالث و سفر بؤن القدٌس لوقا اإلنجٌلً هو نفسه كاتب اإلنجٌل ا

 .وبدون شك(. 1:1أع)أعمال الرسل

 أن القدٌس لوقا التقى بولس الرسول , وٌظهر من سفر األعمال

ثم التقى به .. , ورافقه إلى فٌلٌبً. الثانٌة بترواس رحلتهفً 

. الثالثة للرسول بولس رحلةوذلك فً ال. فً فٌلٌبً مر  أخرى

ا القدٌس حٌث التقى هذ, وبعدبذ  سافرا سوٌة إلى أورشلٌم

, وٌعقوب أخو الرب. ببقٌة الرسل تالمٌذ السٌد المسٌح , الجلٌل
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قّصة ) و القدٌسة العذراء مرٌم أم ٌسوع قبل أن ٌدون إنجٌله

 . (1:1لوقا) !(عنده وعند الكثٌرٌن !ةاألمور المتٌقـن

 ًومن رسالة القدٌس بولس الرسول إلى كنٌسة كولوس ,

ألن الرسول لم ٌذكره مع . كان أممٌاً , نستشؾ أن القدٌس لوقا

 . (14:4كولوسً)بل أفرده عنهم فً رسالته , اإلخو  الٌهود

 ٌذكر , إالّ أن هناك تقلٌداً . فؽٌر معروفة, أما زمن وكٌفٌة موته

 .أنه تنٌح فً بثٌنٌة وفً سن متقدمة

أي أنه من )طبٌب . هذا هو القدٌس المبارك لوقا اإلنجٌلً

بآله فاإلٌمان , ووثنً مًأُم. (!ورجل علم, !الوسط الثقافً

عاٌش وصاحب !. عقٌدة جدٌدة علٌه, الخالق كل شا, السماء

. وكان حاضرا  معه فً تحرٌر بعض رسابله, الرسول بولس

تلك الرحالت التً . شاركه فً الكثٌر من رحالته وأسفاره

 خصوصا سفره إلى أورشلٌم. اكتسبت أهمٌتها التارٌخٌة

والتقاإه , !ً األوللحضور المإتمر المسٌح +(51سنة)

والطوباوٌة القدٌسة العذراء . بمعظم التالمٌذ والرسل األطهار

القدٌس )وال شك أنه التقى بمرٌم أم ٌوحنا . مرٌم أم ٌسوع

ومن ؼٌر المستبعد أٌضا  أنه التقى . أٌضا  ( مرقس اإلنجٌلً

 . القدٌس مار مرقس, باإلنجٌلً اآلخر

 

 

 



73 
 

 ,الجلٌل قد استقىوهكذا ٌتبٌن وٌتضح أن هذا القدٌس 

شهود , من أناس ثقاة, ما سطره, وبإرشاد الروح القدس 

بعد أن , مرتشفا  الحقٌقة من منابعها الملَهمة بالروح. عٌان

حٌث أنه قضى وقتا ! تؤكدت له من األوساط التً ترسخت بها

خصوصا أثناء فترة سجن الرسول , فً فلسطٌن, طوٌال  

     .   بولس
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 الخامسالفصل 

 العهد الجدٌد

 فارـــأس 

 ورــــص 

 قـــتواف 

 رادـفــنإ 

 اختالؾ 
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 مدخل

كما هو معروؾ للجمٌع أن أسفار العهد الجدٌد هً سبعة 

 ,وأعمال الرسل, األربعة أألناجٌل وعشرون سفراً ,
مدونة بقلم  ,وسفر الرإٌا,  الجامعة والرسابل, والرسابل

وهً فً حقٌقتها وحد  . ارالرسل األطه التالمٌذ وبعض  من

مستهدفة جمعا وانفرادا بشرى ..  واحد  متكاملة , مترابطة

من التً .. وبٌان المحبة اإللهٌة.. الخالص البشري , والفداء

 .وظهور هللا بالجسد.. نوم الثانًقأجلها تجسد األ

الرب ٌسوع  فترة تواجدمن خالل هلل عرفت البشرٌة اف

السلوكٌة  ,رسمت هذه البشار حٌث  .المسٌح على هذه األرض

فً طرٌق ملكوت هللا  قدماً  للسٌر.. لحٌا  الفردٌةفً ا.. الٌومٌة

 .وحٌا  المجد األبدٌة

 

 

 

 أقالم متعددة وكاتب واحد: أوال  

السبعة والعشرٌن قد سطرت بواسطة ما ال ٌقل  إن هذه األسفار

 هذا التباٌنفإن من التباٌن ,  ظهر شًء  إن عن ثمانٌة كتبة و
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فهمه الناس قاطبة بحسب المشٌبة اإللهٌة , وذلك لٌ مقصود

ن الشتات والجلٌلٌون القروٌو ن والذٌن فً,الٌهود المحلٌو

 ,األضدادمن ن األؼنٌاء والفقراء, المتشددو ,ممٌونواأل

 .نالؽٌورون, والمثقفون المعتدلو

أجل لقد دونت هذه األسفار فً أزمان وتوارٌخ مختلفة ومواقع 

كما اختلفت خلفٌات الكتبة الثقافٌة و .. باعد جؽرافٌة مت

 . والٌهودي العشار.. أألممًبٌنهم الطبٌب  فكان.. االجتماعٌة

 إلىوهً قصة الثالثة الذٌن ذهبوا .. كثٌرٌن ٌعرفونها -:قصة

مدٌنة واحد  وحٌن سبلوا بعد عودتهم أجاب كل واحد بحسب 

ٌرى ما  واحدفكل !!. هوى نفسه , وأبدى إعجابه بما ٌعجبه 

 !.ٌخلد فً فكره

أن ٌكلمه , اٌتكلمهباللؽة التً ٌحب  وهذا ٌعنً أن كل إنسان

حٌن حلّ , فً ٌوم الخمسٌنكما , الناس جمٌعا بتلك اللؽة

كلٌّ , وسمعت الجموع, الروح القدس على الرسل األطهار

 !لؽته

وقصة واحد  , !. لثمانٌة أشخاص شهاد  واحد  ؟ هكذا كان

كٌؾ تتفق أراء ثمانٌة !. ألمور المتعدد  ؟وأراء متوحد  فً ا

هذا اإلنسان الذي تفاعل فً !. من البشر بوصؾ إنسان واحد ؟

فعال ( . ما عدا الخطٌة)الحٌا  األرضٌة كانسان فً كل شا 

بل .. لقد اجمع أولبك القدٌسون الثمانٌة على الرأي الواحد

مالٌة إن هذا لمن المستحٌل فً منطوق االحت. الحقٌقة الواحد  
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كان ٌما لو واالستحالة تكمن حقا س. والمنطق العقالنً السلٌم 

 . قد كتب هإالء ما كتبوا من عندٌاتهم ومن بنات أفكارهم

إذاً الستبانت فً هذه الكتابات خصوصٌاتهم , الثقافٌة والفلسفٌة 

ا ؛ فلماذشخصٌة كتآلٌؾولو كانت هذه األناجٌل  .واالجتماعٌة 

هم تحمل أسماء,  أناجٌل؟لتالمٌذ لم ٌكتب بقٌة الرسل وا

بل لماذا لم تظهر  !.لتخلدهم فً التارٌخ البشري أسو  بالبقٌة 

 !.بعض األصوات الرافضة فً حٌنه لتلك الكتابات؟

.. على العكس من هذا فإننا ال نعرؾ تفاصٌل أخبار معظمهمو

حٌث أدى الؽالبٌة . وهروبهم من المجد الباطل.. لتواضعهم 

تارٌخً , ولم وخدمته الرسولٌة بصمت إعالمً منهم كرازته و

ٌتركوا لنا خبراً من أثارهم سوى ما دونه التقلٌد الكنسً عنهم 

.! 

لماذا كتب !. وهو المنبوذ من بنً قومه؟( العشار)لماذا كتب 

 !.وهو الوجٌه فً قومه ؟( الحبٌب)

 بطرسولم ٌدونه باسم القدٌس ( .. مرقس)لماذا كتب القدٌس 

؟, واكتفى الرسول بولس (لوقا)تب القدٌس لماذا ك!. ؟

وهذا من .. هذا من عند الرب.. بالرسابل الرابعة وٌخبرنا فٌها

 !!. عندي

والذي كان بحسب : فال مناص إذا من جواب واحد ال بدٌل له 

 ....مشٌبة هللا ومنه نعلم
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وقد ( الروح القدس)واحد  مٌ لهِ إن الذي كتب العهد الجدٌد مُ 

ٌادي متعددة وأزمان متفاوتة ,  ومواقع سطر ودون ونسخ بؤ

والذٌن دونوها كانوا مسوقٌن من .........  جؽرافٌة متفرقة

 (.الروح القدس)

 

 

 الروح القدس -:ثانٌا  

إن فاعلٌة وعمل الروح القدس بٌنة ألي متتبع لألسفار المقدسة 

. بعهدٌها القدٌم والجدٌد حقٌقة واقعة ال ٌقدر على نكرانها أحد

قنوم الثالث , فقد تكلم عنه العهد القدٌم فً واألهللا فهو روح 

وأؼنانا أفاض أما العهد الجدٌد فقد . مواضع عدٌد  من أسفاره

 سواء عّما جاء بالبشابر األربع..بواسع المعلومات والتوضٌح

حٌث ال ٌخلو سفر من هذه األسفار .. أو الرسابل أو سفر الرإٌا

وال رٌب فهو الدلٌل .. , من ذكر فاعلٌة وحضور الروح القدس

بكل الكتاب  أوحىالروح القدس هو الذي أّن  على القاطع

 .للقدٌسٌن الذٌن دونوه

ن , ٌتحاشو جدٌدأصحاب الفكر ال أإلخو  بٌنما نرى أن معظم

!. قنوم الثالث الروح القدس المرور بذكر حضور أو فاعلٌة األ

 . ؟!إالّ فً حاالت الضرور  القصوى 
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قراءاتهم تدور حول شخصٌة الرب ٌسوع  وبالرؼم من أن كل

حٌث ٌبدو . كمحور أساس( وخصوصا الالهوتٌة)المسٌح 

لوهلة األولى بؤن المواضٌع تسٌر فً سٌاقاتها للقارئ با األمر

الطبٌعٌة إالّ أّن أهدافها وؼاٌاتها تتجاوز ظواهر الوقع األول 

 !.بالقفز إلى محطات البعد اآلخر 

ن الثانً المٌالدي محاولة ططٌانوس لقد فشلت ومنذ أواخر القر

كر ألنها اعتمدت على الف( 10 .. +الدٌاطسرون)بقبول كتابه 

 فشلت ألنها!. واحد  كتاب فً البشري فً جمع البشابر األربع

 الروح القدس( قٌاد ب)تجاوزت االسترشاد ربما قد 

علما أن هذه المحاولة قد أعطتنا دلٌال قوٌا على وحد  اإلنجٌل 

إذ كٌؾ ٌتسنى إلنسان أن ٌجمع أربعة كتب ! ه األربعة ببشابر

إن لم تكن تلكم المإلفات !!. مإلفٌن فً كتاب واحد ؟ ةألربع

 !.واحد أٌضا  تعتنً وتحوي الحقٌقة الواحدة ولمإلؾٍ 

إن الفكر الذي ٌدعو شبٌبة الٌوم كً ٌكون لها قراءاتها 

 الخاصة للعهد الجدٌد إن كان ذلك عن طرٌق( مفاهٌمها)

 عن طرٌق استالمه وقبوله من مصادرالتفسٌر الشخصً أو 

, فهو بمثابة إعصار خطر ٌحمل بزوبعته أسباب قتل  أخرى

وبعبار  أوضح فهً دعو  ألن ٌكتب كل واحد منا !.  ودمار

معطٌات إٌمانه المبنً بحسب ( عهده الجدٌد)إنجٌله وٌرسم 

 !.على فهمه 
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ما الفابد  "  لون فٌهاالتً ٌقو: الجدٌدة الفلسفةألنه بموجب  

, ألٌس من الجدٌر بالفهم أن ٌسبق !من الفهم بعد اإلٌمان 

 "!!.اإلٌمان 

وال ٌخفى علٌك عزٌزي القارئ ,ما تحوٌه هذه األفكار من  

الكتاب المقدس وتحدٌدا فٌما  مع مفهومواضح  اختالؾ وتؽاٌر

ٌخص تعرٌؾ اإلٌمان الذي عرفه القدٌس بولس الرسول حٌن 

ٌقان بؤمور ال واإلبما ٌرجى  أما األٌمان فهو الثقةو" : قال

باإلٌمان نفهم أن العالمٌن . فانه فً هذه شهد للقدماء . ترى

 -أتقنت بكلمة هللا ,   حّتى لم ٌتكون ما ٌرى مما هو ظاهر 

 " - -  : عبرانٌٌن 

بمجاز القول  ,إذاً فهً دعو  لنتقبل اإلٌمان بالفهم المسبق أو

توما الرسول إن لم نضع مار ٌعا كالقدٌس علٌنا أن نكون جم

فالدعو  ! أصبعنا فً مواضع جراحات ٌسوع ال ٌصح إٌماننا 

وهً بذلك . لعقل البشريالمادٌة البحتة لالجدٌد  ترجح اعتماد 

الذي  -التنكر للروح القدس ومفاعٌله .. تجعلنا نخلص لنتٌجة

رشدنا لفهم ي ٌالذ فهو .فً حٌاتنا الٌومٌة –اقتبلناه بالمعمودٌة 

 !.اإلٌمان بعد قبوله

( 1فً  4)فان كان نصٌب تجربة ططٌانوس فً الدٌاطسرون 
هً الفشل فكم هً بالحري نتابج هذه الدعو  الجدٌد  , الداعٌة 

تعزٌز الدعو   وهل هذه!. الٌٌن األناجٌل من واحد لكتابة م
.. وتعزٌز اإلٌمان هذا هو احد األهداؾ المعلنة . اإلٌمان حقا ؟ 

تعزٌز اإلٌمان  )الدعو  الموجهة لشبٌبة الٌوم وشبٌبة الؽد  و
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 فؤي( ... !وهذا الفهم ٌجب أن ٌسبق اإلٌمان) و (  !بالفهم
 ! .بحق السماء ؟ األرضٌمان سٌكون بعد هذا على اإل نوع من

   

 

 ..لرسام واحد .. صورة جمٌلة  -:ثالثا

صور  ملونة ال ٌمر ٌوما من أٌام حٌاتنا العادٌة دون أن نشاهد 

على صفحة من الصفحات كلوحة فنٌة لفنان مشهور أو صور 

بابتسامته ..أو صور  طفل جمٌل..شخصٌة لعلم من األعالم 

وبالطبع ال ٌخطر على بالنا كٌؾ ٌتم إنجاز عملٌة ! . البرٌبة 

 .الطبع هذه ؟

فهلم معً عزٌزي القارئ لنتجول فً أقسام المطابع ونتعرؾ 

مل فً طبع الصور الملونة على الورق عن كثب على آلٌة الع

 . األبٌض 

_ تدخل الصور  األصلٌة أوال بعملٌة , تدعى فرز األلوان ,

حٌث ان كل صور  بالكون مهما بدت لك من تعدد ألوانها 

وتدرج أطٌافها , ومهما كانت من الكبر أو الجمال أو الوضوح 

 فإن عدد ألوانها ال ٌتعدى األربعة ألوان , وهً أأللوان

ها ٌلإثالثة , األصفر , األحمر , األزرق , مضافاً الالربٌسٌة 

أللون األسود , نعم هذه هً جمٌع أنواع أأللوان التً نراها فً 

فعندما ندخل الصور  . _الصور الملونة وال ألوان سواها 

بجهاز فرز األلوان ٌتم عزل األلوان األربعة على أربعة  
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 كبٌر  جدا من النقاط كل فلم ٌحمل مجموعة( أفالم)رقابق 

(pixels)  بحسب كثافتها بالصور  , ففلم ٌحمل نقاط من اللون

األصفر , واآلخر من اللون األحمر , والثالث من اللون 

وعلى هذا األساس . األزرق , واألخٌر من اللون األسود

تستعمل كل مطابع العالم قاطبة , أحبار األلوان األربعة على 

 .ً مستودعات اللون باألجهز  الحدٌثةاسطوانات الطبع , أو ف

تإخذ هذه األفالم بحسب ألوانها .. وعندما ٌراد طبع الصور  

تباعا وٌتم تؽذٌة الماكنة بلون الفلم ذاته , وعاد  ٌكون البدء 

تكاد تظهر .. وعند االنتهاء من اللون األصفر .. باللون األصفر

د األصفر وبع.. أو ما ٌوحً ببعض مالمحها .. معالم الصور  

 اً جدٌد اً وهكذا كلما أضفنا لون. ٌؤتً األحمر فاألزرق ثم األسود

تتضح الصور  أكثر فؤكثر وتكتمل تقرٌبا عند االنتهاء من 

األولى أما اللون األسود فسٌزٌد الثالثة األلوان األساسٌة 

والجدٌر بالذكر . وٌضفً علٌها رونقا وصفاء ووضوحا وبهاء

ت فنانً العالم قاطبة وعبر التارٌخ فً هذا الصدد بؤنك لو جمع

لعجزوا تماما , عن اإلتٌان بنسب الكثافة اللونٌة هذه لكل .. كله

وكل الذي ٌحصل ان الفنان ٌؤخذ ! . لون للصور  الواحد  

اللون جاهزا وٌمزجه وال ٌمكن تكرار ذلك إطالقا بنفس النسب 

 !., وطبق األصل 

ربعة طابق األلوان األفعند تأسفار العهد الجدٌد وهذا هو حال 

, تتضح لنا معالم الصور   الموجود  فً البشابر األربع

الحقٌقٌة الرابعة , صور  ربنا ومخلصنا ٌسوع المسٌح , 
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الذي بمحبته , الذي افتدانا بحبه العجٌب , صور  محب البشر 

 .‘‘وظهر بالجسد‘‘ ؼٌر المتناهٌة لنا تواضع 

ل , مستزاد  و مإطر  إنها صور  ملونة رابعة , ؼاٌة بالجما

بإطار خالب بهً , بؤعمال الرسل األطهار , ورسابل الرسل 

للمعانً التً ما بعد  خر اللوحة شرح واؾ  القدٌسٌن , وفً آ

اللون والصور  أال وهو سفر الرإٌا , ومختومة بتوقٌع ذلك 

 .... ....الرسام العظٌم 

                           

ألروح                                                    

   القدس
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      إطار

كما فً الرسابل كلها                 

. أٌضا متكلما فٌها عن هذه األمور 

التً فٌها أشٌاء عسرة الفهم , ٌحرفها 

ؼٌر العلماء وؼٌر التاببٌن كما فً 

فانتم أٌها . الكتب أٌضا لهالك أنفسهم

فعرفتم , احترسوا األحباء إذ قد سبقتم 

من أن تنقادوا بضالل االردٌاء 

 .فتسقطوا من ثباتكم 

                                                                  

 17-16:3بط 2

ألنه سٌكون وقت ال ٌحتملون فٌه 

التعلٌم الصحٌح بل حسب شهواتهم 

الخاصة , ٌجمعون لهم معلمٌن 

امعهم مستحكة مسامعهم فٌصرفون مس

. وٌنحرفون إلى الخرافات . عن الحق 

وأما أنت فاصح فً كل شا , احتمل 

تمم . المشقات , اعمل عمل المبشر 

 .خدمتك 

                                                                   

 5-3:4تً  2
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 !أسفار العهد الجدٌد ؟ لماذا كتبت -:رابعا  

 

اك سفرٌن ٌتزاحمان على األولوٌة , من أسفار العهد الجدٌد هن

وان . وهما, رسابل بولس الرسول , وبشار  القدٌس مرقص 

فلماذا . هذه البداٌات كانت فً ؼضون العقد السادس المٌالدي 

 !.ولمن وكٌؾ كتب اإلنجٌلٌٌن األطهار هذه األسفار؟

لماذا كتب هإالء ولم ٌكتب أولبك . لماذا هذا التفاوت الزمنً ؟

ا كان هذا التوثٌق المهم على مدى ما ٌقرب من ولماذ. ؟

وال بّد من ... إنها أسبلة تفرض نفسها!. الخمسٌن سنة ؟

ولما ال .. ألننا لو تؽاضٌنا عنها ألصبحت حجة علٌنا.. إجابتها

 ..!.واضحةوالحقٌقة كل الحقٌقة 

جماعة الكنٌسة  لقد عاشت ( 11-1:5أعمال ) : حدثت قصة -1ً

اشتراكٌة طوعٌة . ا  االشتراكٌة الحقة المسٌحٌة األولى حٌ

على المحبة المسٌحٌة الخالصة معدومة فٌها  مبنٌة اختٌارٌة

وقصة حنانٌا وامرأته سفٌر  , .  (32:4أعمال ) الذات األنانٌة 

لقد . لنا هنا الكثٌر اللذٌن كذبا على الروح القدس وماتا تعنً

داخلهما  حٌن..ترددا ! ..عاهدا على األٌمان فخانا األٌمان

فكذبا على الرسول بطرس الذي كان منقادا تماما من .. الطمع 

 !. الروح القدسوبالتالً فقد كذبا على . الروح القدس 

ٌتضح من هذا الحدث بؤنه فً العصر المسٌحً األول , 

وبالفتر  التً تلت صعود السٌد المسٌح إلى السماء وجلوسه 

مسٌحٌة األولى قٌاد  عن ٌمٌن القدر  , كانت قٌاد  الجماعة ال

مباشر  ومطلقة من الروح القدس تماما كما كان سٌدنا ٌسوع 
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تحٌى  الكنٌسة ٌومبذ   حٌث كانت. المسٌح فً الجسد مع التالمٌذ

 وتعٌش بإرشاد الروح القدس. حٌا  التسلٌم جماعًة وأفرادا

فكانت قطٌعا صؽٌرا عاش حٌاً  جمٌلة وسعٌد  مع .وقٌادته 

ه وسار على وقع أنؽام صوته الحنون راعٌه فتطبع بطباع

ألنه ما زال ٌسٌر خلؾ ..لدلٌل آخر.. وبذلك لم ٌكن محتاجا

 . ..واحدواالبن والروح القدس هم   األب..نفس الدلٌل ألن

 

ألنه مكتوب سؤبٌد حكمة الحكماء +   إطار

. أٌن الكاتب . أٌن ألحكٌم . وارفض فهم الفهماء 

ٌُجه  . أٌن مباحث هذا الدهر  ل هللا حكمة هذا ألم 

ألنه إذ كان العالم فً حكمة هللا لم ٌعرؾ هللا . العالم 

, بالحكمة استحسن هللا أن ٌخلص المإمنٌن بجهالة 

ألن الٌهود ٌسؤلون آٌة  والٌونانٌٌن . الكرازة 

ولكننا نكرز بالمسٌح مصلوبا  . ٌطلبون حكمة  

 23:19كورنثوس  1   للٌهود عثرة وللٌونانٌٌن جهالة

نً أتعجب أنكم تنتقلون هكذا سرٌعا عن الذي إ+

لٌس هو آخر . دعاكم بنعمة المسٌح إلى إنجٌل آخر 

, ؼٌر أنه ٌوجد قوم ٌزعجونكم وٌرٌدون أن 

 7-6:1ؼالطٌة                  .ٌحولوا إنجٌل المسٌح 
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إن كان هذا إن مقولة الحاخام الٌهودي ؼماالبٌل المشهور   -  

فهو سٌسقط ال محال , وان كان من هللا فال التعلٌم من اإلنسان 

توسعت وكبرت  فبعدما (.39-34:5أع ) .ٌحق ألحد مقاومته 

وبدأت تنتشر فً ( كنٌسة المسٌح)الجماعة المسٌحٌة األولى 

وإقبال . بعد انتشار التالمٌذ أنفسهم .. أصقاع المسكونة قاطبة

وبقاع .. فً الٌهودٌة .. الشعوب المتنوعة من الٌهود واألمم 

وتحسبا المتزاج الفلسفات وأفكار الثقافات .. العالم األخرى 

ارتؤت الحكمة اآللهٌة .. العالمٌة األخرى بالتعالٌم المسٌحٌة 

لإلنجٌلٌٌن , بالكتابة  فؤوحً.. بتدوٌن وكتابة اإلنجٌل المقدس ..

وهكذا كتبت بشار  . والتدوٌن, مسوقٌن من الروح القدس

المنطقً أن ٌسوع ... الحجة والبرهان لتؤتً ب.. القدٌس مًتى 

ا المنتظرالمسٌح هذا , هو بالحقٌقة  ٌّ وهً بالطبع  .. ألمس

ارتؤى هذه ..فإن الذي ..وبالتؤكٌد . مقدمة للشعب الٌهودي

الضرور  , وقررها هو الروح القدس ولٌس التالمٌذ أو مدونً 

حٌث نالحظ انتشار الكلمة بوقت وجٌز واستقبالها . األسفار

ولها فً مراكز الثقافة ودور العلم , بؤنحاء العالم وقب

وأثٌنا .. وخصوصا المتحضر  آنذاك , كاإلسكندرٌة.المختلفة

 .وروما

القول, حّتى ال تمتزج التعالٌم والفلسفات الهٌلٌنٌة  وكما سبق 

بالتعالٌم المسٌحٌة الجدٌد  وتعمل ( المعاصرة آنذاك)الدنٌوٌة 

اآللهٌة , أن تدون هذه التعالٌم  ارتؤت الحكمة.. على تشوٌهها 

, وعلى أٌدي أناس ثقا  كرسوا أنفسهم للرب وسلموا كل 

 !.  حٌاتهم بٌن ٌدٌه
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لو كان تدوٌن األناجٌل األربعة هو من التدبٌرات البشرٌة ,  -  

لتبارى التالمٌذ فٌما بٌنهم كل واحد مدونا إنجٌله وحامال السمه 

ؤناس كتبة , فً حالة عدم , حتى لو اقتضى األمر االستعانة ب

ولو كانت كتابة األناجٌل من تدبٌر بشري ,  !.معرفتهم للكتابة 

أن ٌكتب له إنجٌال .. لكان من األولى بالقدٌس توما الرسول 

 .وهو فً تلك البالد النابٌة 

 

وعندما حاول البعض بالتجاوز على عمل الروح القدس  

رفضها اآلباء  سماء مختلفةوكتبوا ما أسموه باألناجٌل وبؤ

, -وبوحً من الروح القدس أٌضا  -ن األوابلالقدٌسو

ومن ثم ؼٌر .. شرعٌةالواعتبروها من الكتب المنحولة وؼٌر 

 . معترؾ بها ؟

  

أراد أن ٌزرع  حٌن.. دخل الشٌطان مرقٌان ( م141)ففً عام 

الزإان فً حقل الرب , وٌنشر تعالٌمه فً شكل وأسلوب 

كنٌسة األولى ووقفت له بالمرصاد فخاب األناجٌل فارتّد فعل ال

 .فؤله

قرر دقلدٌانوس الظالم تدمٌر وإعدام جمٌع ( م313)وفً عام 

فعزم . الكتب المقدسة للمسٌحٌٌن بهدؾ القضاء على المسٌحٌة 

المسٌحٌون ٌوم ذاك أن ٌعرفوا أي الكتب التً تستحق الذود 

 .!عنها والموت من اجلها

ناسٌوس األسكندري أول قابمة قدم القدٌس أث( م367)وفً عام

والمتداولة إلى ٌومنا . بؤسفار العهد الجدٌد السبعة والعشرٌن

وقد أٌد !. وعلى مدى أكثر من ألؾ وستمابة سنة خلت . هذا 
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كان وبال  هذا وكل. ن منهم القدٌس اٌرونٌموسذلك القدٌسو

جمٌع  إلىشك بتدبٌر من الروح القدس الذي وحده ٌرشد 

 .  (: :  ٌوحنا ).الحق

 

ورّب سابل ٌسؤل , إذا كانت أسفار العهد الجدٌد كلها   -  

الروح القدس , فلماذا لم تكتب بكتاب  وإرشادمكتوبة بوحً 

التً كتبت .. مثال , وٌعمم للجمٌع ؟ كالوصاٌا العشر!واحد ؟

 !.على لوحً حجر وبإصبع هللا 

 اإلدراك الكافً لسر الحكمة اآللهٌة كوننا بشر فلٌس لنا  - أ

 

ما حصل فً ٌوم الخمسٌن , عند حلول إلى لو عدنا   - ب

وصاروا ٌتكلمون بالسنة  األطهارالروح القدس على الرسل 

, أال وهو ! ولؽات مختلفة , ألدركنا جانبا مهما من الحقٌقة 

رأفة الروح القدس ببنً البشر , حٌث راح ٌكلمهم كلُّ باللؽة 

السبب جاءت  ولهذا. لمداركه وثقافته .. وطبقا..التً ٌفهمها

 ألوان بؤربعةالواحدة والبشارة الواحدة  اإلنجٌلصورة 

 طبٌعة لٌفهمها الجمٌع كل بحسب. متطابقة متناسقة متكاملة 

 !.مقوماته الشخصٌة 

س بحسب القدٌ اإلنجٌللو تفحصنا البشار  الرابعة , وهً  -  
اعة موج األولىالكنٌسة  إٌمانأن  ٌوحنا , لتبٌن من خاللها

هذا التوثٌق الذي كتب  إلىلم ٌكونوا بحاجة  األوابلن المسٌحٌٌ
ٌسوع هو المسٌح ابن هللا  أنولبرهان  ,من اجل اإلٌمان

إنما كان بمثابة نبو  (.  :  ٌوحنا) وإعالن مجده (0 :  ٌوحنا)
والعصور الالحقة , من بدع , ..المقبلة  تؤتً به األٌاملما س
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سٌح , بل حتى إنكاره وتعالٌم فاسد  , مشككة بالهوت السٌد الم
 !.والذٌن جاإا من بعده . كؤرٌوس و أتباعه . 

ألن الجماعة األولى وبكل تؤكٌد كان إٌمانها مبنٌا على حقٌقة 
وهذا اإلٌمان . ابن هللا الحً  أن الرب ٌسوع المسٌح هو

 .البدٌهً ال ٌقبل الجدل

فال ٌدانٌنا أدنى شك أن حكمة الروح القدس هً التً اوحت 
وهو . دٌس ٌوحنا الحبٌب بتدوٌن هذا السفر المقدس إلى الق

الذٌن ظهروا فً القرون  بالتؤكٌد كتب للذٌن هم ضد المسٌح
 !. األولى

لو كتبت األناجٌل بتدبٌر وقرار بشري المتازت بالتركٌب  - :

متحاشٌة أسلوب اإلدانة . مبتؽٌة المجد األرضً ..والتقطٌع .. 
محاولٌن إخراج !. لرسل وحّتى التبكٌت لبعض ا.. والتصؽٌر

حاذفٌن االهانة . النص بكل صور األنفة والعظمة والكبرٌاء 
واآلالم التً تعرض لها رب المجد سٌدنا ٌسوع المسٌح من 

أكانوا ٌبتؽون سلطة دنٌوٌة , أم جاهاً  ولماذا كتبوا ؟!.  صالبٌه
؟ وهم الذٌن كانوا باشتٌاق ..!قومٌاً , أم مجداً أرضٌاً 

متلهفٌن , مترقبٌن , ..!! تموا شهاداتهم بدمابهمكً ٌخ..ورجاء
 لمحبتهم الفابقة.. الٌوم قبل الؽد للحاق بسٌدهم ٌسوع المسٌح

 .ذاك أفضل جدا  . لً اشتهاء أن انطلق وأكون مع المسٌح)
 !.(23:1فً

إننا لو الحظنا البشابر وخصوصا أإلزابٌة منها وهً  - 7
, ولوقا , وما فٌها  األناجٌل الثالثة للقدٌسٌن , متى , مرقص

من توافق منقطع النظٌر , لهو الدلٌل الواضح على تطابقها 
 فإذا كان اإلنجٌلً متى الرسول قد. ومطابقتها للواقع آنذاك 

ؤّتى للقدٌس لوقا ذلك عاش األحداث أوال بؤول فمن أٌن ٌ
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اللذٌن عاشا األحداث  18.التطابق الرابع مع االثنٌن اآلخرٌن ؟
فإذا كان جوهر المضمون قد توافق . وتارٌخٌاً  جؽرافٌاً  ,سوٌةً 

ت نوعا تباٌن وإن  - خصوصا فً النسخ الثالث األنفة الذكر –
إرشاد , وهو بال شك من  التً ٌفهمها الجمٌع بالٌاألسب ,ما

 .الروح القدس 

فؤي واقع هذا ال ٌتطابق مع نصوص اإلنجٌل ؟ , أواقع 
ستعمار الرومانً الذي أنهكه اال... المجتمع الفقٌر البابس 

أم اآلالم التً تؤلمها الرب ٌسوع ......  والفقر والمرض؟  
أم هو واقع القٌامة المجٌد  التً . ؟(على الصلٌب)قبٌل ارتفاعه 

أم . ؟حقٌقة  ال وهما  و ال خٌاال  ..قام فٌها ٌسوع المسٌح بالجسد
 من أكثرهو واقع ظهوره محسوسا ملموسا , حٌث رأته 

ٌّةشخصٌة  خمسمابة  .!مباركة وواعٌة؟ ,بشرٌة ح

قد كتبوا .. وإن كان كّتاب البشار  األربعة إلنجٌل المسٌح  - 1
  االختبارات الباطنٌةما أفرزته لهم ممن بٌانات ما عندهم و

تلك االختبارات المبنٌة على حدث القٌامة ,  , لكل واحد منهم
أن تتصور ما كانت أو ستكون  ,فهل بإمكانك عزٌزي القارئ 

كً ٌكون هذا األمر واضحا لنا , .  لٌه النصوص اإلنجٌلٌة ؟ع
فٌما تعنٌه تلك , ذهب إلٌه بعض اإلخو علٌنا أن نتصور ما 
حدث  ما حدث قبل سنٌن  ]]ٌقولون أن !.. االختبارات الباطنٌة 

, شاهده جمع من الناس , وبعد فتر  من الزمن , صار ذلك 
من مشاهدي هذا فؤخذ كل واحد ! الحدث حدٌث عصره وٌومه 

الحدث , ٌصفه وٌتكلم عنه من وجهة نظره الشخصٌة , ومن 
 [[.؟!عمق تؤثٌر ذلك الحدث علٌه , وبمقدار أهمٌة ذلك له

 !(كقصة هإالء الثالثة المختلفٌن الذٌن زاروا مدٌنة واحد )

                                                             
ٙب ٘ٛ اٌمض٠ؾ ِبع ثطغؽ ػبف األدضاس ثأصق رفبه١ٍ اٌظٞ 3  

 .أِب ِبع ِغلن فىبْ ثّضبثخ ِؼبٚٔٗ ٚوبرجٗ.أ٠ٌبً 
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وبتؤثٌر مباشر من وقع .. أن الرسل األطهار.. لو سلمنا جدال 
زعم , ال هذا لبطل.. تب البشار  قد سطروا ك!.. حدث القٌامة

, من ( كتبة األناجٌل)بطالناً مإكداً , حٌث كان ال بّد لهم 
ددهم عن حٌث ال ٌقل ع..االختالؾ بشهادتهم وشواهدهم 

هذا التوافق العجٌب ,  فً حٌن أننا نالحظ. الثمانٌة كما أسلفنا
والتطابق الؽرٌب فً وصؾ ثمانٌة أشخاص لحدث واحد 

خصوصا !. وواحدا , ال ٌشوبه شاببة أو رٌبةوصفا دقٌقا , 
رإٌتهم للرب ٌسوع المسٌح بعد  علىعندما اجمع الكل 

فال مناص إذاً !. , بجسده , حقٌقة ملموسة , محسوسة   القٌامة
مرشدا " الروح القدس" لكل راشد  أمٌن أن ٌقر وٌعترؾ بفعل 
 .وقابدا فً تحرٌر أسفار العهد الجدٌد 

 

 

 . بشٌر متى بشارته ؟ لماذا كتب ال - 2

ٌخبرنا أصحاب االختصاص , بؤن إنجٌل متى كتب للٌهود 
ٌسوع المسٌح " الذٌن فً أورشلٌم والٌهودٌة كً ٌثبت لهم أن 

ظر من نسل داود , من نسل المسٌا المنتهو هو  إنما هذا " 

أجل إن القدٌس مّتى هو الذي كتب , أما الذي أوحى . إبراهٌم
حٌث بدأ بشارته باألنساب , لكً . لقدسالروح ا له ولقنه فهو

ٌبرهن للجمٌع , كتبة , فرٌسٌٌن , وصدوقٌٌن , أصحاء الٌهود 
ا المنتظر, أن ٌسوع هذا هو !ومرضاهم  ٌّ هو نسل .  المس

المرأ  فً التكوٌن , وهو النور الذي جاء ٌوحنا المعمدان 
 ! .لٌشهد له 
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ن بؤنسابهم علماً أن الٌهود كانوا ٌحفظون وٌحتفظون بل ٌعتزو
ألٌس فً هذه الصور  من التدوٌن , الدلٌل القاطع على . 

 .مطابقة الواقع 

 

 . لماذا ولمن كتب القدٌس لوقا ؟ - 0 

إنه وكما هو معروؾ كتب للوجٌه الؽنً والتاجر أألممً 
إن هذا (. حبٌب هللا)ومعناه ( ثاإفٌلس )المعروؾ فً عصره 

أممٌا من أنطاكٌة , وكان القدٌس وكما مّر بنا آنفا كان طبٌباً 
الذي طلب من . ثاإفٌلس هذا من أصدقابه المقربٌن والمثقفٌن 

وهو القرٌب من الحدث ومن معرفة  –صدٌقه الطبٌب لوقا 
 . ٌوضح له ماهٌة البشار  الجدٌد أن  –الرب ٌسوع 

أإكد جازما بؤن هذا الطوباوي الجلٌل قد عمل باألمانة و  
, فشّد الرحال حٌنما حانت (لعلموهو رجل ا)لألمانة جاهداً 

الفرصة له متجها صوب موقع الحدث , لٌتقصى الحقٌقة من 
كما ! الصحفً وتوثٌقهكً ٌكون تقرٌره !. منبعها وعن كثب 

فلماذا إذا .. ورّب سابل ٌسؤل . ألواقع من ارض  ,ٌرى البعض
كان االختالؾ باألنساب بٌنه وبٌن القدٌس مّتى ؟ إذا كان قد 

 ! .قٌقة من منابعها ؟ والحقٌقة واحد  أبداً ؟تقّصى الح

نإكد القول بؤنه لٌس هناك تناقض جوهري ٌذكر فً واقع 
هو " ٌسوع المسٌح " ار بؤن ففً كلتا الحالتٌن إقر... الحال

لملك من أبٌه الملك داود , فقد أعطى الروح القدس فً وارث ل
انتماء  والذي ٌثبت, مستهال البشار  بسلسلة النسب بشار  متى 

, وانه من نسل إبراهٌم أٌضا, ٌسوع المسٌح لشعب هللا المختار
للٌهود , على أن ٌسوع المسٌح هو الورٌث القانونً  كدلٌل
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!. وهذا األمر كان مهما جدا بالنسبة لهم . لعرش الملك داود 
, والمقدم إلى ثاإفٌلس واألمم ( أألممً ) أما فً بشار  لوقا 

الخاصة بالٌهود , فقد  (الشرعٌة) نونٌةحٌث ال تعنٌهم شٌبا القا
أ عِطً الدلٌل على أن ٌسوع المسٌح هو الوارث الطبٌعً 

ألروح وهذا تؤكٌد مر  أخرى على أن .  الملك لعرش داود
قد تكلم من خالل كل بشار  , باللؽة التً ٌفهمها ألقدس 

وال رٌب البتة بؤن مصداقٌة هذا السفر , . المعنٌون باألمر 
لذرو  إذا ما وضعنا بعٌن االعتبار العالقة الحمٌمة تصل إلى ا

!.  وثاإفٌلسالتً كانت تربط هذٌن الصدٌقٌن المثقفٌن لوقا 
 !(.ملزمٌن إالّ بالمصداقٌة  الٌسهما و)

 

 

  

 

 . لماذا ولمن كتب القدٌس مرقس ؟ -   

!. فً هذه البشار  ؟ الروح القدسأو بتعبٌر أدق , من خاطب 

, حٌث نالحظ فٌها أن الروح ار  إلى األمملقد توجهت هذه البش
ها حالقدس قد تكلم عن المعجزات واألعمال الباهر  التً اجتر

, كما أنه ركز المسٌح أكثر من المواعظ واألمثالالرب ٌسوع 
)  ,موضحا لتلك األمم. على الصلٌبعلى اآلالم , آالم المسٌح 

ل الخالص عملٌة الفداء , ٌدعوهم لقبو ,(المسٌحٌٌن الرومانٌٌن
ن الثقا  أن مار مرقس لم وكما ٌعلمنا الدارسو. لمسٌح ٌسوع با

ٌعش األحداث بتفاصٌلها وبذلك نستدل أنه لو كان قد كتب 
بمحض إرادته أو من اختباراته الباطنٌة , لوضح الخالؾ بٌنه 
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هو الذي  مرقسإذاً فالقدٌس . بٌن مرادفٌه, األناجٌل اإلزابٌةو
 .ان قد  أوحى و أملىكتب ولكن الروح القدس ك

 

 

 .لماذا ولمن كتب القدٌس ٌوحنا الحبٌب ؟ -   

على صعود رب .. ة عقود من الزمن تبعد مضً ما ٌقارب س
, دخل بعض األؼراب وبمقاصدهم السٌبة إلى المجد إلى السماء

حظٌر  الخراؾ , ٌبدون كالحمالن , أما حقٌقتهم فذباب خاطفة 
ٌسة المتنامٌة فً اإلٌمان تثبٌت الكن ألروحوارتؤت حكمة . 

بحقٌقة الهوت الرب ٌسوع المسٌح وناسوته , ودحض البدع 
المضلة التً كان فسادها آنذاك قد تسرب إلى الكنٌسة , كبدع 
الدوكٌنٌٌن و الؽنوسٌٌن الذٌن زعموا أن جسد المسٌح لم ٌكن 

واألبٌونٌون . كؤجسادنا , والكٌرنثٌون الذٌن أنكروا الهوته 
ونرى الٌوم  .أمهأن المسٌح لم ٌكن كابنا قبل مرٌم  ادعواالذٌن 

تلوح بطٌات صفحات , بعض  من مالمح صور الماضً البعٌد
فؤنهم ٌرون فً المسٌح ٌسوع اإلنسان العادي ))  .الفكر الجدٌد

لذلك , ولم ٌكن ٌعرؾ مدى نجاحه فً رسالتهالمحض الذي 
و أعطاه "  , واجه إمكانٌة موته قتالً وأمام ما القاه من المقاومة

 .(( 19"معنى

, وعبر  المفكرٌنألولبك فً ذاك الزمن, وللٌهود, والى كل  
بشارته وكلمته المدونة برٌشة  الروح القدسه كل العصور, وجَّ 

فؤٌة اختبارات باطنٌة هذه التً ! . الحبٌب ٌوحنا الرسول 

                                                             
 6
ث١ٛؽ . أ –ِمزجؾ ِٓ وزبة لغاءح ِجضصح )  21كغثٕز١ٗ اٌض١ًٌ م  

 (ػفبم
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, عبر مبات السنٌن بل آالفها  المعاصرٌن؟ اإلخو  أفكار اودتر
 :إنه إعالن  صرٌح وواضح فً هذه البشار أجل !. ؟

أما هذه فقد كتبت لتإمنوا أن ٌسوع المسٌح ابن هللا, لكً "
ورأٌنا . .. (-0 :  ٌوحنا ) -تكون لكم إذا آمنتم حٌاة باسمه, 
 مملوءا  نعمة وحقا   أآلبمجده مجدا , كما لوحٌد من 

 " .  ( :  ٌوحنا)

التً ,  أنا هوو  أنا ناهٌك عن االستعارات المستهلة بلفظة
 تلق نورا  ساطعا  على سر المسٌح أآللهً الذي كان منذ البدء,

ولٌست لفظة أنا فً العهد القدٌم ( . 19:13؛  58:8؛  1:1ٌوحنا)
 (48:6ٌوحنا) الخبز, ... أنا هو. سوى تعبٌر عن الذات اآللهٌة 

الباب  , (14-11:11ٌوحنا) الراعً , (12:8ٌوحنا) النور ,
,  (6:14ٌوحنا) الطرٌق,  (25:11ٌوحنا) القٌامة , (9:11ٌوحنا)

 . (5,1:15ٌوحنا) الكرمة

, كل هذه الفلسفة والشاعرٌة  التلمٌذ الحبٌبفمن أٌن تؤتت لهذا  
عندما سؤل ٌسوع تالمٌذه عّمن !. والفن الكتابً واألدب البلٌػ 

, بل أعلم لم ٌعلمه ألن أآلب! لم ٌجبه الحبٌب ٌوحنا ...ٌكون ؟
أنت هو , وصرح بشهادته المعروفة , ! بطرس  القدٌس

ولكن لّما أ علِم  هذا الطوباوي , من قبل .  المسٌح ابن هللا الحً
الروح القدس , صرح وبكل شجاعة وبكمال ثقة اإلٌمان , ومن 
خالل سفر كامل , أفصح وأثبت بالحجة والبرهان , وكتب 

هو ابن هللا " ٌسوع المسٌح"للجمٌع لكً ٌإمنوا أن 
 .   (31:21ٌوحنا)

إن هذا الطوباوي الحبٌب الذي ما فارق حبٌبه ٌسوع البتة , 
, فانفرد بذكر اه واقفا مع المرٌمات عند الصلٌبحٌث نر

إنه الوحٌد من . !ٌر فً ٌدي ٌسوع المسٌح المصلوب المسام
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التالمٌذ الذي رافق سٌده إلى القبر, واألول من بٌن التالمٌذ 
نراه ٌهرع باتجاه القبر الفارغ فً  الذي آمن بالقٌامة , حٌث

 أنعلٌنا , فعالً  إٌماننانعزز  أن أردنالو  إننا !.بكور ٌوم القٌامة 
هذا التلمٌذ الذي لم من  .نستقً من منهل هذا الحبٌب ونرتوي

 !.ٌفارق السٌد البتة

ما تمٌز به هذا الطوباوي الجلٌل من خصوصٌة موبالرؼم 
لمسٌح , لم ٌكتب بشارته إالّ العالقة والمحبة مع الرب ٌسوع ا

األناجٌل , ورسابل .. فً اآلخر بعد أن كتبت بقٌة األسفار 
حٌث كان األ ولى به أن . القدٌس بولس , والرسابل الجامعة 

لو كانت تلكم الكتابات من معطٌات  -ٌكتب هو قبل الجمٌع , 
, لما تمٌز به من  -االختبارات الباطنٌة , أو البشرٌة البحتة  

 ! .ه من الحدث ودالته مع صانع الحدث قرب

ولو كان فً األناجٌل اإلزابٌة الثالثة أي اثر لالختبارات 
الشخصٌة , مهما ( أو أي تشوه للصور  اإلٌمانٌة ) الباطنٌة 

!. كان بسٌطا , التضح فً إنجٌل القدٌس ٌوحنا ثمة ردود فعل 
ناجٌل تجاه أيٍّ من األ أو رفض ردود فعلوبما أنه لم تظهر أٌة 

فهو الدلٌل القاطع الذي ال ٌقبل الجدل , وال . الثالثة األخرى 
الروح "وحى بهذا اإلنجٌل هو أملى وٌدانٌه الشك , بؤن الذي أ

   "!.القدس
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وهذه هً الدٌنونة أن النور قد جاء إلى +   إطار

العالم وأحب الناس الظلمة أكثر من النور , ألن 

ن ٌعمل السٌبات ألن كل م. أعمالهم كانت شرٌرة 

. ٌبؽض النور و ال ٌؤتً إلى النور لبال توبخ أعماله 

وأّما من ٌفعل الحق فٌقبل إلى النور لكً تظهر أعماله 

                                                                         - :2 ٌوحنا                            .أنها باهلل معمولة

أٌها األحباء ال تصدقوا كل روح , بل +               

امتحنوا األرواح هل هً من هللا , ألن أنبٌاء كذبة 

. بهذا تعرفون روح هللا . كثٌرٌن قد خرجوا إلى العالم 

كل روح ٌعترؾ بٌسوع المسٌح أنه قد جاء فً الجسد 

و كل روح ال ٌعترؾ بٌسوع المسٌح . فهو من هللا 

وهذا هو روح . من هللا أنه قد جاء فً الجسد فلٌس 

ضد المسٌح الذي سمعتم أنه ٌؤتً و اآلن هو فً 

  - : رسالة ٌوحنا األولى                           . العالم 

                                                                                                          

ضلون كثٌرون ال ٌعترفون ألنه قد دخل إلى العالم م+

هذا هو المضل و الضد . بٌسوع المسٌح آتٌا  بالجسد 

بل  اهعملنانظروا إلى أنفسكم لبال نضٌع ما . للمسٌح 

كل من تعدى ولم ٌثبت فً تعلٌم . ننال أجرا تاما 
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ومن ٌثبت فً تعلٌم المسٌح . المسٌح فلٌس له هللا 

ٌكم وال إن كان أحد ٌؤت. فهذا له أآلب واالبن جمٌعا 

ٌجا بهذا التعلٌم فال تقبلوه فً البٌت وال تقولوا له 

سالٌم , ألن من ٌسلم علٌه ٌشترك فً أعماله 

     - :7رسالة ٌوحنا الثانٌة                         .الشرٌرة

  

                                                                              

 

  صدى أم الصوت الحقٌقً ؟ إلنجٌلهل ا -:خامسا  

 

فماذا .. أجل فإن لكل وقع   جلل ردُّ فعله الخاص للمحٌطٌن به 

على تالمٌذ .. الصلب واآلالم والموت والقٌامة.. كان وقع 

 .ومحبً وأتباع الرب ٌسوع المسٌح ٌا ترى ؟

لخمسمابة الذٌن , واهل أن الرسل األطهار, واإلنجٌلٌٌن األبرار

انهٌارات قد أصٌبوا بصدمة نفسٌة و.. ٌامةراإه بعد الق

 !(جمٌعاً وفً وقت واحد), والواهمة وانتهوا بالهوس.. عصبٌة

ا مع رب المجد , هل نسوا الثالث سنٌن التً قضوهحاشا؟ 

وماذا عن , حاشا, ؟بؤفراحها ومعجزاتها.. بواقعها وواقعٌتها

جمٌعا واعتكافهم بالصوم والصال  فً  ,وحزنهم, خوؾ هإالء
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وكٌؾ لم ٌقدر هإالء جمعاً أن ٌقنعوا ألرسول توما . لعلٌة ؟ا

وكٌؾ تمكن القدٌس !. بؤن الرب ٌسوع قد ظهر لهم بالعلٌة ؟

المسٌح بطرس من إقناع وكسب ثالثة آالؾ نفس إلى حظٌر  

مستذكرٌن بما .. , هذه الواقعٌة هل تجاوزوا. فً ٌوم واحد؟

هل قدموا لنا !. ؟ةباختباراتهم الباطنٌ.. ٌشبه أحالم الٌقظة 

أم كان صدًى ألحداث عظٌمة ...األناجٌل من بنات أفكارهم؟

خٌاالً؟ أم انتهت بمشاعر المفاجآت المإلمة ؟ أم كان وهماً و

نا الحقٌقة أم ظاللها؟ وهل قدموا لأضؽاث أحالم وكابوس؟ هل 

 هإالء األطهار ببساطتهم , ودعتهم المعهود  تمكن

الكم من الملٌارات البشرٌة وعبر  , من إقناع هذا( 13:4أعمال)

, بوهم ابتدعوه , واقتنعوا به  (!حاشا. وخدعوهم) األلفً عام

الذي علق ( ألمصلوب ألضعٌؾ), أو برأي افترضوه أّن هذا 

 !!. هو إلههم ومخلصهم ؟ ,, هوعلى صلٌب العار

البّد لإلنسان العاقل السوي هنا من االستعانة بلؽة الحكمة 

ٌكن له الرؼبة , االسترشاد , بروح الحق , والمنطق , إن لم 

الروح المحرر من قٌود إبلٌس , فٌخلص من خالل هذا الكم 

أال وهً ! . من عالمات االستفهام , بالحقٌقة الواحد  المإكد  

أن أولبك الصادقٌن األبرار , قد عملوا مخلصٌن لنقل الحقٌقة 

نوا الكاملة , كما شاهدوها, وعاشوها, وعاٌشوها, لقد دو

بحواسهم  وشاهدواا بؤعٌنهم ألنهم راإ. الحدث تماما كما حدث 

وهذا بحسب )     , ... بلسانهم... ألم ٌتكلم الروح القدس. 

, فكٌؾ إقتبل الملٌارات (الرواٌات التارٌخٌة والكنسٌة المإكد  

إن ذاك المعلق " من البشر األٌمان المبنً على هذا األساس 
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. ؟ !لصهم من نٌر كل عبودٌة سٌخ "والمسمر على الصلٌب 

..)... ألم ٌخبرونا حتى بما قاله المار  والعامة أمام الصلٌب 

فلو ( .  41:27متى  .إن كنت ابن هللا فانزل عن الصلٌب... 

كان ما دونوه صدى , لما ذكروا لنا هكذا نوع من األقوال 

 ! .ة والتً كانت من ارض الواقع ٌالحقٌق

البعض من أن ٌؽضوا الطرؾ  أتساءل باستؽراب كٌؾ تمكن

فً .. ثاره ومإثراتهالواضحة , آ.. ؟عن مفاعٌل الروح القدس

وفً جمٌع دوابر .. وعبر كل العصور .. أسفار العهد الجدٌد 

فً كنٌسة .. ل هذه السنٌن وعمله ك.. الجؽرافٌة والتارٌخ 

وانتشار .. وقوافل الشهداء.. جزات القدٌسٌن ومع.. المسٌح

.. اإلنجٌل فً أقطار المسكونة قاطبةكراز  بوال.. الكلمة 

, رؼم , األضطهادات , و أنواع وعدم زوالها.. مرارهاواست

وانحسار , المإمنٌن , !عذابات التً تكبدها , بتلذذ وفرحال

الوثنٌة بدماء الشهداء فً كل بقعة على األرض تم علٌها 

محتفظٌن باألٌمان , !بالكلمة المتجسد  وبالمصلوب, التبشٌر

 .     القوٌم الذي تسلموه من الرسل واإلنجٌلٌٌن األطهار

 

 (حدث ألقٌامة ) ألقٌامة فً أسفار ألعهد ألجدٌد   -:سادسا  

 

لقد قدمت لنا أسفار العهد الجدٌد حدث القٌامة بؤنه البٌنة 

الختامٌة لعملٌة الفداء, حجًة وبرهاناً , والنتٌجة التً نفهم منها 
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ضا وإٌمان بؤن ذاك القدوس الذي وبها سّر الخالص بقبول ور

هو هو, الذي تمجد ( ابن اإلنسان ) علق على خشبة الصلٌب 

فرحٌن . 21( !ابن هللا ) بقٌامته من بٌن األموات وهو 

بالمصالحة الكبرى التً حصلت بٌن األرض والسماء , 

. ثانً للحٌا  مر  أخرى مع هللا وإمكانٌة رجوع اإلنسان بآدم ال

بقدر ما هً نتٌجة ,  ,وؼاٌة ٌوحً فاهد إذا لٌست القٌامة

 .د  مفرحة , دافعة للتوبة والرجوع إلى ملكوت هللاممجِ 

لٌس من ٌعمل صالحا , . ألبشر جمٌعا  زاؼوا وفسدوا معا  

اب وكل مذنب مستحق للعق. ( :  رو)  واحد لٌس وال

ألن أجر  الخطٌة هً .. والكل مآلهم الموت .. والقصاص

! دفع البرئ أجر  الخاطا , فهذا لٌس عدالً أما أن ٌ! . الموت 

وهذا ما حدث  على العدل و الرحمة ألمحبة, إالّ إذا تقدمت 

برئ وبار , إعجازي   -لقد مات شخص! . " فعالً على الصلٌب

مسمراً على " .  -فً مجٌبه , وفً فتر  تواجده على األرض 

 . الصلٌب

البشري ,  أألهم والؽاٌة القصوى فً التارٌخ هذا هو الحدث

 م فًالذي تو ,العهد القدٌم حدث الفداء , وقوام الكراز  فً

 ) و ٌسوع المسٌح ألمصلوب .أهلل ظهر بالجسد. العهد الجدٌد 

اه  ٌّ ألنً لم أعزم أن أعرؾ شٌبا  بٌنكم إالّ ٌسوع المسٌح وإ

هً  والبشار  إذا فلٌست ؼاٌة األناجٌل.  ( : كو  -مصلوبا  

 :وكما جاء سابقاً  [ .!ً الذي ال ٌموت للح] القٌامة , ولمن؟ ,

                                                             
  
 -1 :1,13 :1,11 :1:,::1 ,1:1 ,2,12:2::2أع -::6ٌٛلب 

 . : 2ثَ  – 2:2 غال – 1 :6عٚ
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حٌث أن ؼاٌة التجسد اآللهً هً خالص الجنس البشري "

إنه ) ,وهذا الخالص بدأ من بٌت لحم, الذي سقط بخطٌة آدم

 ولد لكم الٌوم فً مدٌنة داود مخلص هو المسٌح الرب

أما المجد واالنتصار الحقٌقٌٌن فقد كانا على , (11:2لو

وهو ما زال على  أكمل قدقال  والرب ٌسوع, الصلٌب

ونكس رأسه . أكمل قدفلما أخذ ٌسوع الخل قال ), الصلٌب

 "!.بعد القٌامة (قد أكمل) ولم ٌقلها, (31:19ٌو وأسلم الروح

 

ا  ,ٌهعهدب الكتاب المقدس بشابرإن جمٌع  ٌّ تتمحور حول , ألمس

-الفدٌة )ٌسوع الفادي  المنتظر, عّمانوبٌل , ٌسوع المخلّص ,

ومقاصدها , هو , المصالحة بٌن هللا وآدم وأبنابه  !(-ٌةاألضح

أّما . , وفً الجلجثة!ء على خشبة العارالفداالبشري ب الخالصو

ألنتٌجة و الحجة البٌنة الختامٌة المجٌدة , القٌامة فهً كما قلنا 

 . !!عملٌة الفداء والدة المخلص ووعظم أهمٌتها تكمن ب

, وعاش على األرض, إنسانا  كامال  وإلها  كامال  , ولد

إنسانا  كامال  , وصلب ومات,إنسانا  كامال  وإلها  كامال  

إنسانا  كامال  وإلها  , وقام من األموات, وإلها  كامال  

 .إنسانا  كامال  وإلها  كامال  , وصعد إلى السماء,كامال  

 بمنهجٌة خاصة,, اساتبعض الدر تاألخٌر  ظهر العقودوفً 

 (وحً) لدراسة الكتابٌة , وبمحورٌةلجدٌد   , هٌكلةراسمةً 

بل ,  الهدؾ والؽاٌةبٌان الرأي فً ولٌس لنا شؤن ب, ! القٌامة 
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 (صهممع كثٌر محبتنا واحترامنا لشخ) أننا نرفض بشد  نتابجها

حٌث اعتمدوا !. , وحجتنا الكتاب المقدس, والتارٌخ, والحقٌقة 

فً  الؽرٌبة عن روح الكتاب المقدس, البٌانات والفرضٌات 

" بناء نظرٌاتهم , وإن جاز القول فؤنهم ٌعتمدون على 

المبنٌة على األٌدلوجٌة ألعلمانٌة الدنٌوٌة "  الباطنٌة الختباراتا

وبؤسلوب النظرٌة .. فً دراسات مادٌة ..  (ألعولمة)الحدٌثة 

ومبتعدٌن كل . البحتةالتحلٌلٌة المتبعة فً الدراسات ألعلمٌة 

التً ال مناص منها , . بالروح القدسعن فكر  االسترشاد  البعد

وال ٌحق إلنسان من تجاوزها , عندما ٌرٌد التحدث عن 

. (24:4ٌوحنا)" روح " ألن هللا . العالقة بٌن اإلنسان و هللا 

لقد .  (11:2كو1) والروح ٌفحص كل شا حّتى أعماق أهلل

افترض هإالء , فرضٌات وضعٌة , ونسبوها لإلنجٌلٌٌن 

كً ٌكتسبوا فٌها الحجة النظرٌة فً  والرسل األطهار ,

حدث " التً تمركزت واتخذت مرتكزات لها من . دراساتهم 

جعلوا من هذا الحدث الهدؾ  وكؤنهم" . القٌامة المجٌد  

األسمى للبشار  اإلنجٌلٌة وؼاٌاتها, مبتعدٌن عن الصلٌب 

نإكد ! .  المخلصالفكر للوصول إلى  مبعدٌن. والمصلوب 

نا من أهمٌة القٌامة المجٌد  , التً بها اكتملت بؤننا ال نقلل ه

 . عملٌة الفداء بالفرح والتمجٌد 

الدراسات , تؤمالً عقالنٌاً ومنطقٌاً , لرأٌنا  هذه ولو تؤملنا نتابج

و الوصول إلى  ط, أن فً طٌاتها تعطٌل الصلة بٌن عمل الوسٌ

" والوسٌط هو .. فالهدؾ هو خالص النفس البشرٌة !. الهدؾ 

أما حدث " الحً ؼٌر المابت " ألجلنا " سٌح المصلوب الم
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 هنا فهو بمثابة ختم الوسٌط على وثٌقة الخالص العظٌم القٌامة

وبالقٌامة ٌتعزز إٌماننا وٌكبر  .ومفتاح أبواب الملكوت

  .وهذا ما ٌوافق الحقٌقة فً بشار  العهد الجدٌد  .رجاإنا

, من آخر محطة , قد انطلقوا بدراساتهم هذه  هإالء اإلخو إّن 

على طرٌق الفداء , متجاوزٌن بذلك السٌاقات الطبٌعٌة , 

. ؾ المنطق السلٌمللدارسٌن المختصٌن , السالكٌن بعر المعتاد 

. وهو الشروع من البداٌة وبحسب أسبقٌة الحدث وموضوعٌته 

مثلهم بذلك مثل من ٌبنً بٌتاً , مبتدباً بالسقؾ , فالجدران, 

ماً ما فعله أولبك األخو  , حٌث هٌبوا وهذا تما. ؟!فاألسس 

سقؾ بنٌانهم من حدث القٌامة, لٌبنوا تحته من ثم مسكناً 

فهل لك عزٌزي القارئ أن ! . لألٌمان بهذا النظام الؽرٌب 

تتصور , كٌؾ ومما ستكون مساند ذلك السقؾ؟, أعلى 

قصبات مرضوضة؟, أم على وسابد من هواء؟, أم اعتمادا 

.. ان؟كوأي أمان فً مثل هكذا م. اصر ؟ ععلى التقنٌات الم

 !.ز لألٌمان؟ تعزٌ ؾٌوك

ونحن , نقولها بؤسؾ بالػ) لقد سبقت هذه النظرٌات المعاصر 

بدعٌة كثٌر  , كؤفكار المبتدع  , أفكار   (ال نقرن بل نقارن

شارل رسل , وأوالده وأحفاده من شهود ٌهوه , وأصدقاء 

إن عدم " .. اءوا بفرٌةاإلنسان, ورسل الفجر األلفً , عندا ج

  ."   الموت قد منح للمسٌح كمكافؤة له ألجل طاعته

 

                                                             
 11-12وزبة ١ٌىٓ هللا هبصلبً م                                             
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 حتى القبر فم عن الحجر ٌدحرج لم ---0 : ٌوحنا ----:إطار

 ٌسوع الرب على ٌسٌرا   كان فقد. منه الخروج من ٌسوع ٌتمكن

 ُدحرج الحجر أن إال. الحجر تحرٌك إلى الحاجة دون الخروج

 أن لٌروا القبر" إلى" الدخول من ناآلخرو ٌتمكن حتى بعٌدا  

 .قام قد ٌسوع الرب

 قد األولى للمرة القٌامة عن ٌسمع من إن --- 0 -0 : ٌوحنا 

 وقد. العجٌبة المذهلة القصة هذه لٌستوعب الوقت بعض ٌلزمه

 من مراحل أربع خالل والتالمٌذ, المجدلٌة مرٌم مثل ٌمر,

 : واإلٌمان التصدٌق

   المحال من اختالق أو تلفٌق مجرد أنها أوال ٌظن فقد(  )

 ( : 0 ) تصدٌقه

 مذهوال ٌظل ولكنه الحقابق من بطرس, مثل ٌتحقق, وقد(  )

 (:: 0 ) حدث مما

 لٌسوع مقابلته عند إال القٌامة حقٌقة ٌقبل أن ٌقدر ولن(  )

 (: : 0 ) شخصٌا  

 حٌاته وٌكرس ٌسوع الرب أمام تعهده ٌقدم أن بعد وبعدبذ,(  )

    معنا ٌسوع وجود حقٌقة لواقع التام اإلدراك فً دأٌب لخدمته

( 1: 0) 

 ٌسوع الرب جسد بها لؾ التً األكفان كانت ---0 :7ٌوحنا 

 كان الذي المندٌل وكذلك القبر, من موضع فً ومرتبة ملفوفة
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. األكفان عن منفصل آخر مكان فً وحده ملفوفا   ُوجد رأسه على

 القبر أن لو مرتبة توجد دٌلوالمن األكفان هذه كانت ما وبالطبع

 .سرق أو ُنهب قد

 هذه ٌختلقوا لم التالمٌذ أن على آخر وكدلٌل ---0 :2ٌوحنا 

 الرب ٌجدا لم عندما اندهشا وٌوحنا بطرس أن نجد القصة,

 ومرتبة ملفوفة األكفان ٌوحنا رأى وعندما. القبر فً ٌسوع

 أن عدب إال ٌحدث ولم. الموت من قام قد ٌسوع بؤن آمن بعناٌة

 واألسفار ٌسوع أقوال تذكروا أن فارؼا   القبر التالمٌذ رأى

.األموات بٌن من أٌضا   ٌقوم ثم سٌموت أنه المقدسة  

 إال المقام المسٌح مع المجدلٌة مرٌم تتقابل لم ---0 :1 ٌوحنا 

 بالفرح ذلك مع فتجاوبت. فارغ القبر أن اكتشفت أن بعد

 مع حقٌقة نتقابل أن لنا ٌمكن وال. التالمٌذ إخبار فً والطاعة

 ٌمألنا فهل. فارغ قبره وأن حقا , حً أنه نكتشؾ أن إلى المسٌح

السارة؟ األخبار هذه فً اآلخرٌن ونشرك الفرح نحن  

 أو تلمس أو ترى أن فً رؼبت هل --- 2 -0 :  ٌوحنا 

 وتستمع معه تجلس أن مرة ذات أردت وهل فعلٌا ؟ ٌسوع تسمع

 لكن. معه لٌسوع الجسدي الوجود اتوم أراد لقد مشورته؟ إلى

 المادي الجسد إطار فً محدودا   ٌبق لم فهو. حكمة أكثر هللا خطة

 بل. وقت كل فً منا كلٍ  مع موجودا   ٌكون أن ٌرٌد فهو الواحد

 وستجد إلٌه, التحدث وٌمكنك. القدس بالروح اآلن معك هو

 حقٌقة ٌكون أن وٌمكنه. المقدس الكتاب صفحات على لك كلماته

لتوما بالنسبة كان كما لك بالنسبة . 



118 
 

 - 2   -التفسٌر التطبٌقً ص 

 

إن المسٌح قد جسد أمام الموت " ٌقول, مرشدوروهوذا 

أخلص ما أنجبه الدٌن الٌهودي, وبتجرده عن ذاته , وتسلٌم 

 ".   ...انتشله أآلب من الموت ,!..حٌاته تسلٌما مطلقا هلل

 جهاتلدراسات إلى هذه ابهذا ٌتضح لنا جلٌا ما ذهبت إلٌه 

 .بقصد أم بؽٌر قصد, بإراد  أم بؽٌر إراد  ذلك , إن كانخطر 

كما  –الدراسات هذه وال بد لنا من صرٌح القول أن من نتاج 

" الصلة بٌن ألوسٌط  -وربما قطع –هو تعطٌل  –سبق القول 

وفٌه ". الخالص " وهدؾ الوساطة " ٌسوع المسٌح المصلوب 

, وضمور األٌمان , بسبب انقطاع ما فٌه من تشتٌت الفكر 

 . شرٌان الحٌا  , بٌن النفس البشرٌة وفادٌها ٌسوع المسٌح 

مشوب ببعض , أجل فإن االسترضاء بالمفاهٌم الجدٌد 

األٌمان فً النفس  فتورسٌإول بالتالً إلى  مما, الهواجس

, نمتحن أنفسنا بدقة, وبإٌماننا المعلنفعلٌنا إذا أن . البشرٌة

األفكار الجدٌد , مسترشدٌن بنعمة  والمقارنة معلتمٌٌز , ل

الروح القدس التً قبلناها بالمعمودٌة , فهو المرشد والمعلم 

                                                             
  
ث١ٛؽ . أ –ِمزجؾ ِٓ وزبة لغاءح ِجضصح )  – 19اٌّٛد ٚاٌذ١بح  م  

 (ػفبم
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للذٌن ٌفتحون له أبواب قلوبهم , فٌدخلها, وٌجعل فٌها بركًة , 

 .ومن ثم اختٌار األصلح. ونعماً ال تحصى 

 

 7إطار

 ألمعزي ألروح ألقدس ألذي سٌرسله أآلب باسمً فهو

   :: ٌوحنا.   كل شا وٌذكركم بكل ما قلته لكم  مكمٌعل

                                                                             

إلى جمٌع  ٌرشدكموأّما متى جاء ذاك روح الحق فهو 

الحق ألنه ال ٌتكلم من نفسه, بل كل ما ٌسمع ٌتكلم به 

  : :  ٌوحنا           .          , وٌخبركم بؤمور آتٌة 

ولكننً أخاؾ أنه كما خدعت الحٌة حواء , بمكرها 

                                                                                                                                                                   .هكذا ُتفَسُد أذهانكم عن البساطة التً فً المسٌح

   : كو   

. امتحنوا أنفسكم . جربوا أنفسكم هل أنتم فً أإلٌمان 

أم لستم تعرفون أنفسكم أّن ٌسوع المسٌح هو فٌكم 

    : كو     .                    إن لم تكونوا مرفوضٌن

                                                                                                                                                                                                                                                                       

امتنعوا عن كل . تمسكوا بالحسن . امتحنوا كل شا 

َولُتحَفظ .فسه ٌقدسكم بالتماموإله السالم ن.شبه شر
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روحكم ونفسكم وجسدكم كاملة  بال لوم عند مجًء 

                                                            :  تسالونٌقً                      .ربنا ٌسوع المسٌح 

أٌها األحباء ال تصدقوا كل روح بل امتحنوا األرواح هل هً  

بهذا . بٌاء كذبة كثٌرٌن قد خرجوا إلى العالممن هللا, ألن أن

كل روح ٌعترؾ بٌسوع المسٌح أنه قد جاء . تعرفون روح هللا

                                      - : ٌوحنا                                  .بالجسد فهو من هللا 

 

 

 

   

 

ون القر ولو أننا راجعنا صفحات التارٌخ , وخصوصا , تارٌخ

 الفلسفات الفكرٌة المختلفةالمسٌحٌة األولى لظهر لنا العدٌد من 

, الذي كان ( م131), أمثال, فٌردون السوري, معلم مرقٌون 

وكربوكراتس , الذي .  ! بالقٌامةٌهذي ببدع عدٌد  منها تكذٌبه 

! أن ٌسوع إنسان محض ولكنه أسمى من البشر بقداسته  زعم

انتشله أآلب من الموت  ..عتهلطا و منح عدم الموت ولذلك –

, كمعلمه ,  بالقٌامة, الذي كذب ( م151-141)ومرقٌون . ؟!

 !. وحدهلوقا والمجازات األبدٌة , ولم ٌقبل سوى إنجٌل 
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بعض األفكار المتسللة خلسة , شوب النواٌا الحسنةفكثٌرا ما ت

ؼٌر أو , خطٌرةعواقبه , تجا  افتترسب ن, من عدو الخٌر

حٌن , مثال   الفرٌد نوبلكما حصل مع !. سلٌمة كؤقل تقدٌر

, فتكبد خسارة فادحة .لٌزٌده منفعة  وربحا  , دٌنامٌتاخترع ال

هلل , نصلً بمحبة من أعماقنا  !.وأصبح وباال  للبشرٌة جمعاء

وٌسكب علٌهم , أآلب أن ٌعضد جمٌع محبٌه ودارسً كلمته

لما فٌه خالص األنفس , معٌنا ومرشدا, من روحه القدوس

 .رٌة قاطبة  البش

, وخصوصا م به هذا العصر من امتٌاز السرعةإن ما ٌتس 

, نوات ألنت ووسابل اإلعالم أألخرىالتبادل الذي ٌتم عبر ق

, وبالتحدٌد لدى الؽالبٌة من ًوعدم التحفظ فً القبول السلب

شبٌبة الٌوم , حٌث أمسى الحدث سرٌع الوصول, بالصٌػ 

مع األخذ . ع و األوسعواالنتشار األسر ,المباشر  والمإثر 

بنظر االعتبار ولع الشبٌبة الشدٌد لهذه, التقنٌات, وحداثة 

أكثر " ألؽرٌبة"ولهذا أصبحت األفكار . ؟!األفكار وفلسفتها 

علٌه ٌترتب على المعنٌٌن . خطور  , وأبلػ فتكاً , من سابقاتها 

, من تربوٌٌن ومرشدٌن روحانٌٌن وعلمانٌٌن , من بذل 

بدقة , الدابمة وحساب ما ٌقدمونهللتوعٌة .. ابٌةالجهود االستثن

 ! .وأمانة بالؽة
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 الٌوم ألثالث و ألعهد ألجدٌد فً -:سابعا  

أهو تدبٌر الهً أم توفٌق بشري؟ , تلكم اإلشارات التً 

ففً !.  الٌوم الثالث ٌعنٌهعّما ...أسفار العهد القدٌم... ردتهاأو

بٌر واضح وصرٌح ع, كتالٌوم الثالثسفر التكوٌن ٌشٌر إلى 

 وفً الٌوم الثالث" , عن المعنى العددي, الحرفً, للٌوم الثالث

إذاً " (.4:22تك)., وأبصر الموضع من بعٌد رفع إبراهٌم عٌنٌه

ٌِّن , ومن سٌاقات الخبر نفهم بؤن أبانا إبراهٌم  النص واضح وب

, الٌوم األول, , قد خرج من بٌته ومعه ولده إسحق وسارا 

ً , وفً الٌوم الثالث , أبصر الموضع , ومن بعٌد والٌوم الثان

بل مكانا .. ولم ٌكن هذا الموضع خارج المدٌنة وحسب .. ,

نا إبراهٌم , , لتكون ألبٌ( مسٌر  ثالثة أٌام)نوعا ما  بعٌدا

أو لٌكون اسحق )فرصة متاحة من الزمن , لكً ٌختبر أٌمانه 

ٌوم سٌعتبر حٌا فً ال, الذي هو الٌوم تحت حكم الموت

وكؤنً بؤبً أآلباء قد !. فؤخرج ابنه خارج المحلة. (23!الثالث

رإٌا الصلبوت !.  24انكشفت له من لدن هللا سبحانه رإٌا

بل . والقٌامة , رإٌا التضحٌة والفداء , رإٌا الكفار  والخالص

, إلتمام إشار  منه هً نبو  مقصود  أوحى بها الروح القدس,

 فرأى ٌومً وفرح)بونا إبراهٌم رآها أ!!. سر الفداء اآللهً .. 

 ! . , ومن بعٌد, وفً الٌوم الثالث (56:8ٌو

                                                             
  
 –٠ذ١١ٕب ثؼض ١ِٛ٠ٓ فٟ ا١ٌَٛ اٌضبٌش ٠م١ّٕب فٕذ١ب أِبِٗ "  

 ."- 2:9٘ٛكغ
  
اؿُ اًٌّٛغ اٌظٞ ػ١ٕٗ هللا  –ٚ٘ظا ٘ٛ ِؼٕٝ وٍّخ اٌّغ٠ب  

  .  2 ،تكةوّظثخ ٌزمض٠ُ أؿذك طث١ذخ د١خ ٌٍغ
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 1إطار

 :القدٌس مّتى بشارة

انه ٌنبعً ان , من ذلك الوقت ابتدأ ٌسوع ٌظهر لتالمٌذه

كثٌرا من الشٌوخ ورإساء الكهنة  وٌتؤلم أورشلٌم إلىٌذهب 

 .(: :  )"وفً الٌوم الثالث ٌقوم",والكتبة وٌقتل

ابن اإلنسان : قال لهم ٌسوع, ما ٌترددون فً الجلٌلوفٌما ه

وفً الٌوم الثالث " ,فٌقتلونه. الناس أٌدي إلىسوؾ ٌسلم 

 .(  -7 :  )فحزنوا جدا  . "ٌقوم

وابن اإلنسان ٌسلم إلى , ها نحن صاعدون إلى أورشلٌم

وٌسلمونه إلى وت فٌحكمون علٌه بالم,رإساء الكهنة والكتبة

وفً الٌوم الثالث ",دوه وٌصلبوهبه وٌجل ااإٌهزف .األمم

 .(2 -0 :1 )"ٌقوم

 :بشارة القدٌس مرقس

وٌرفض , كثٌرا ٌتؤلم أنٌنبؽً  اإلنسانابن  أنوابتدأ ٌعلمهم 

 أٌام ثلثهوبعد . "والكتبة وٌقتل من الشٌوخ ورإساء الكهنة

 .(1:  )"ٌقوم
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 إلىٌسلم  اإلنسانابن  إن: كان ٌعلم تالمٌذه وٌقول لهم ألنه

ٌقوم فً الٌوم الثالث  " ,ٌقتل أنوبعد . اس فٌقتلونهالن أٌدي

"(  :2). 

وابن اإلنسان ٌسلم إلى , ها نحن صاعدون إلى أورشلٌم

وٌسلمونه إلى وت فٌحكمون علٌه بالم ,رإساء الكهنة والكتبة

وفً ",هنوقتلوٌ وٌتفلون علٌه هنبه وٌجلدو اإنٌهزفاألمم 

 .(  -0 :  )"الٌوم الثالث ٌقوم

 :ٌس لوقابشارة القد

وٌرفض من , قابال  انه ٌنبؽً أن ابن اإلنسان ٌتؤلم كثٌرا

وفً الٌوم الثالث . "الشٌوخ ورإساء الكهنة والكتبة وٌقتل

 .(2:  )"ٌقوم

, ها نحن صاعدون إلى أورشلٌم: واخذ األثنً عشر وقال لهم

ألنه ٌسلم . اإلنسانعن ابن  باألنبٌاءوسٌتم كل ما هو مكتوب 

وٌجلدونه , وٌتفل علٌه, زأ به وٌشتمفٌسته. إلى األمم

 .(  -1 :  )"وفً الٌوم الثالث ٌقوم",وٌقتلونه

خطاة  أناس أٌديفً  اإلنسانانه ٌنبؽً ان ٌسلم ابن : قابال  

 .(  :7)"وفً الٌوم الثالث ٌقوم", وٌصلب

 :بشارة القدٌس ٌوحنا
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أي كان ٌوم  –لٌلة الفصح الٌهودي ) ثم إذ كان استعداد

....  ً ال تبقى األجساد على الصلٌب فً السبتفلِكَ  !(الجمعة
 2 :  ٌوحنا 

, وهو ٌعلم أنه ٌقول الحق, والذي عاٌن شهد وشهادته حق

 2 :  ٌوحنا      .لتإمنوا أنتم

 !(أي الٌوم الثالث, أي كان فجر ٌوم األحد)وفً أول األسبوع

والظالم باق فنظرت . جاءت مرٌم المجدلٌة إلى القبر باكرا  

 0 : ٌوحنا .   فوعا  عن القبرالحجر مر

 

 

فً الٌوم ٌحٌٌنا بعد ٌومٌن " و جاء فً سفر هوشع النبً 

نبو  صرٌحة ومعنى ."  - 2:6هوشع –ٌقٌمنا فنحٌا أمامه  الثالث

وصؾ دقٌق ومتناهً فً الدقة , حٌث ٌعطً .. واضح 

متضمنا حتى جزء الٌوم , .. خصوصٌة بالوصؾ الزمنً

ٌعطٌنا !.  ٌقٌمنا الٌوم الثالث فًٌن و عندما ٌخبرنا أنه بعد ٌوم

,  فٌحتسبها , وكؤنً به ٌعد ساعاتها, فهً تفصٌل األٌام الثالثة

فً الٌوم "للمحتسب بعد ٌومٌن , أما للمحقق المدقق فإنه 

 .؟!قد قام" الثالث

وال بد من توضٌح مدٌات الٌوم الواحد, خصوصا بحسب  

ة بعد ؼروب أسفار العهد القدٌم, حٌث كان ٌبتدئ مباشر

فإذا علمنا أن ( . 5:1تكفكان مساء  وكان صباحا  )الشمس 
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الرب ٌسوع المسٌح قد مات على الصلٌب, الساعة الثالثة 

عصرا , حسب توقٌتنا الٌوم, فٌكون قد مات ٌوم الجمعة , 

وبعد ؼروب الشمس فً ٌوم الجمعة, نكون قد دخلنا ٌوم 

السبت نكون ؼروب شمس ٌوم  السبت , الٌوم الثانً, وبعد

وهو الٌوم الثالث الذي حدثت فٌه , قد دخلنا فً ٌوم األحد

 .القٌامة

وللمحقق المدقق " ٌحٌٌنا بعد ٌومٌن"وبهذا ٌكون للمحتسب  

وبما أن اإلنجٌلٌٌن األربعة قد  "...!فً الٌوم الثالث ٌقٌمنا"

أكدوا أن الرب ٌسوع قد مات على الصلٌب ٌوم الجمعة, وفً 

فإن هذا ال ٌعطً أي مجال  .قد قام( الثالث الٌوم)فجر األحد 

طبقا لما جاء . للشك فً المعنى الحرفً العددي للٌوم الثالث

 .بنبو  هوشع

 –ٌقٌمنا فنحٌا أمامه  "الٌوم الثالث" فً .ٌحٌٌنا بعد ٌومٌن" 

 ." - :: هوشع

,لوقفنا عند فعلٌن , ٌترافق كل منهما مع  ملنا هذه اآلٌةلو تؤ

 ,   فً الٌوم الثالث... ٌومٌن , ٌقٌمنا... اٌحٌٌنظرؾ زمنً , 
                                                             

لرأٌنا أن هذا , لو قرأنا اإلصحاح السادس من سفر هوشع) 25

ونالحظ أن , كٌما تؽفر خطاٌاه.. النبً ٌدعو الشعب للتوبة 

الٌوم الثالث ٌقٌمنا فنحٌا  فً. ٌحٌٌنا بعد ٌومٌن" , هذا  العدد

وكؤنه دخٌل على النص؛ ولكنه ٌكون ." - :: هوشع –أمامه 

لمن له وبٌده المؽفرة وبه , (وععن الرب ٌس)بمثابة نبوة 

هلم نرجع إلى الرب ألنه هو " حٌث جاء بالعدد, الخالص

لنعرؾ "  وكذلك العدد" ضرب فٌجبرنا, افترس فٌشفٌنا
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فبٌن هذٌن الفعلٌن وهذٌن الظرفٌن, تكمن وفً ؼاٌة 

حٌث . وعمق المعنى الوصفً ,حقٌقة الٌوم الثالث..البالؼة

فالعدد اثنٌن ٌلٌه العدد ثالثة ,وعلٌه ..ٌإكد لنا الوحً اآللهً

ٌن فلٌس هنالك أٌة احتمالٌة لوجود فاصل زمنً بٌن هذٌن العدد

:  الكتفى بالقول, ولو لم ٌكن الوحً ٌعنً المعنى الحرفً .

  !! ٌحٌٌنا و فً الٌوم الثالث ٌقٌمنا فنحٌا أمامه

عه الزمنً وفً واق..ٌكون هذا الٌوم الثالث أنإذاً ال بد 

كالترابط . , بعد ٌومً الجمعة والسبتالحقٌقً, هو ٌوم األحد

 .الحٌا  األبدٌة البالؼً بٌن الفعلٌن الواردٌن , القٌامة و

ولما أتى ٌسوع :" ولنرجع إلى بٌت عنٌا عندما مات لعازر

, حٌث "   :7 ٌوحنا .فً القبر وجد انه قد صار له أربعة أٌام

وذكر لنا أٌضا ,  –أربعة أٌام  –أكد الوحً بالعددٌة الرقمٌة 

, عن ن هذا الحدث قبل وقت لٌس بالبعٌدوكا!. أنه قد انتن 

د عقول وال رٌب بؤنه قد مه. لٌب وقٌامتهموت فادٌنا على الص

 !., بالقٌامة فً الٌوم الثالث الناظرٌن للقبول واإلٌمان

إن إقامة ابنة ٌاٌرس و ابن أرملة ناٌٌن ٌختلفان تماما عن  =

أوال من حٌث التؤثٌر أإلعجازي على الجماهٌر, . إقامة لعازر

سبقت ولذلك فقد . جز عوثانٌا من حٌث تقبل العقل البشري للم

 . معجز  إقامة لعازر.. هاتٌن المعجزتٌن

                                                                                                    

. ٌؤتً إلٌنا كالمطر. خروجه ٌقٌن كالفجر. فلنتتبع لنعرؾ الرب

 (."كمطر متؤخر ٌسقً األرض
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.. ٌسوع إلى بٌت عنٌا فً الٌوم الثالث ؟ ولكن لماذا لم ٌؤت =

وهل ٌكون بهذا أن لعازر, قد أقامه ٌسوع بعد الزمان 

 ! ., ألنه أقامه فً الٌوم الرابع؟ أألواخري

ألٌست هذه حكمة الروح القدس التً أكدت على المعنى  =

كً . , فً كل من هذه األحداث؟منلعنصر الزالحرفً العددي 

حسبما اخبرنا بها العهد . .بٌن لنا وبكل التؤكٌدات الكتابٌةٌت

, أن ٌسوع المسٌح قد قام حقاً من قبره , فً الٌوم الثالث الجدٌد

 (8إطار.)وبعد ٌومٌن من موته على الصلٌب 

ٌن الذ, اإلنجٌلٌٌن األربعة, أال تكفٌنا شهاد  أولبك القدٌسٌن =

 !.على المعنى الحرفً العددي للٌوم الثالث؟ اتفقوا

من مكنة وقدر  , ارسٌن للكتاب المقدسعلماء الدالومهما أوتوا, 

تفسٌرٌة, لشرح آٌة أو نبو  وردت فً العهد القدٌم , فلن 

ٌعطوها حقها الحقٌقً, إالَّ بالترابط الجدلً مع ما ورد 

!. لعكسبخصوصها فً أسفار العهد الجدٌد, والعكس با

فاآلصر  الترابطٌة هذه قد أسسها ووضعها بٌن العهدٌن, 

بالناموس  ىالروح القدس, الحكمة الوحٌد  الواحد , الذي أوح

الكامل, المختوم والمكمل بٌسوع المسٌح على الصلٌب, القابم 

 .من بٌن األموات

وما علٌنا إالّ االعتماد على نصوص الكتاب المقدس بعهدٌه, 

جوء إلى معونة الروح القدس, لفهم مدلول واالسترشاد والل

, واالسترشاد برأي !ولٌس بالرجوع إلى الترجوم. الٌوم الثالث 

 !.   من كان بعٌدا عن الكتاب
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وهذا )آخر األزمان  -..و.. -كاألزمنة االواخرٌة -..أما التعبٌر

 مبهمة, فهً تعابٌر أخاذ  فً ظاهرها, ..-(لٌوم الثالثما ٌعنوه ل

أنكون قد قبلنا القٌامة بالمجاز؟ أم أن الكراز   .فً حقٌقتها

 .حاشا!. باطلة ؟

وتفرض القصد فً معنى . الحقابق الكتابٌة بنصوصها واضحة

انه الٌوم .. دورانظلِّ وتعنً من ؼٌر . الٌوم الثالث الحرفً

وهو نفسه ٌوم األحد الذي ٌلً  الذي ٌلً الٌوم الثانً, عددٌا,

ولٌس  .من نفس ذلك األسبوع ٌوم السبت وقبله ٌوم الجمعة

 !!. آخر األزمان 

بقً ٌونان فً جوؾ الحوت, ثالثة أٌام وثالثة لٌال وفً الٌوم 

الثالث قذفه الحوت إلى الجرؾ, ولم ٌبقى إلى آخر 

 (.29,11, لو39:12مت)األزمان,

انقضوا هذا " للطالبٌن منه آٌة,  :ٌقول و الرب ٌسوع المسٌح 

فقال الٌهود, فً ست وأربعون .مهالهٌكل وفً ثالثة أٌام أقٌ

- :2 ٌوحنا. )سنة بنً هذا الهٌكل أفؤنت فً ثالثة أٌام تقٌمه

, أهناك أوضح من هذه النصوص بالمعنى الحرفً ("0 

 !العددي لحساب عنصر الزمن

وهناك آٌة تتكرر مإكدً  للمعنى الحرفً فً بشارتً متى 

إلى  ولكن بعد قٌامً أسبقكم, (28:14, مر32:26مت)ومرقس 

فهل ٌعقل أن ٌسوع المسٌح ٌوعد تالمٌذه كً ٌلتقً بهم . الجلٌل

أي . ؟!فً آخر األزمان!(..محددٌن..مكان وزمان)فً الجلٌل 

وبكل تؤكٌد على أهمٌة حدث القٌامة !. فً ٌوم القٌامة العامة
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البالؽة, فً أإلٌمان المسٌحً, فإنها لم تكن إطالقاً الؽاٌة 

إن  فقال له". مها لنا العهد الجدٌدالتً قد..النهابٌة للكراز 

نبٌاء وال إن قام واحد من كانوا ال ٌسمعون من موسى و أأل

  (": :  لو.)األموات ٌصدقون

إن الكتاب المقدس بعهدٌه القدٌم والجدٌد, وحتى بمفردات 

عبار  عن أجزاء تإلؾ آٌاته, وأسفاره المتعدد , ما هو إالّ 

دس, وال ٌمكن فهم أو تفسٌر الكل الكامل الذي أوحاه الروح الق

 .جزء منه إالّ من خالل الكل, وال الكل إالّ بترابط األجزاء

إذاً وكخالصة نهابٌة فان كل التعابٌر التً وردت بالكتاب 

بالعهد الجدٌد, عن الٌوم الثالث, تؤخذ معناها  وتحدٌدا, المقدس

ومن . الحرفً العددي, وبكل قٌاسات عنصري العدد والزمن

نى فلسفً, تفسٌري وٌلها من بعٌد أو قرٌب, لمعالخطؤ تؤ

ألن الروح . هذا المعنى ألحصري والحرفً خارجا عن حدود

وهً الحقٌقة . القدس أرادها بهذا المعنى, وهذا القصد وحسب

 .الواقعة بحد ذاتها

إن االستشهاد بؤخبار وأحداث الكتاب المقدس, قد ال ٌروق 

هإالء بعض ف. للبعض, ألنهم ال ٌإمنون بمصداقٌة الوحً فٌه

أوالً وأخرا لٌس  الفابقة هللا أهملوا محبةفً قرار  أنفسهم قد 

حٌث أن صرح اإلٌمان الذي عززه ٌسوع المسٌح بدمه . إالّ 

عنه  ً سبٌل الذودعلى الصلٌب, مازال قابما شامخا, سفكت ف

مسكن  إننا بالكتاب المقدس نعٌش فً. أنهارا من دماء األبرار
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 اإلٌمان, مسكن الزمان, بٌت الرب, مسكن الشهاد 

 ( 21:38خروج.)!

فمن ٌقدر على هدم مسكن هللا وكنٌسته, والرب ٌسوع المسٌح, 

. قد طمؤن قلوبنا ووعدنا بؤن أبواب الجحٌم لن تقوى علٌها

 !.طٌع, وٌسوع المسٌح بمحبته حادٌه وراعٌهوكٌؾ ٌخاؾ الق

  2إطار

وأعطً أن ٌصٌر هذا أقامه هللا فً الٌوم الثالث,        

لنا  .لجمٌع بل لشهود, سبق هللا فانتخبهم لٌس .ظاهرا  

. , من األمواتنحن الذٌن أكلنا وشربنا معه بعد قٌامته

لشعب ونشهد بؤن هذا هو المعٌن وأوصانا أن نكرز ل

  (41-41:11أعمال)   .واألمواتدٌاناً لألحٌاء  من هللا,

ولما تمموا كل ما كتب عنه أنزلوه عن الخشبة  

وظهر . ولكن هللا أقامه من األموات. ووضعوه فً قبر

أٌاما  كثٌرة للذٌن صعدوا معه من الجلٌل إلى 

 (31-29:13أعمال) .الذٌن هم شهوده عند الشعب,أورشلٌم

                                 

                                                

 ظهور الرب ٌسوع لشاول: ثامنا  

, فً منتصؾ النهار قافلة تسٌر نحو دمشق وعلى مقربة منها

ً  ؼٌور تضطرم فً داخله نار لو كان بوسعه , ٌقودها ناموس
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. انه شاول الطرسوسً! ٌحرق بها كل من اتبع الرب ٌسوع أن

وكان , األرضفسقط على , له نور من السماءوفجؤً  ابرق حو

  (7-3:9أع).وقفوا صامتٌن مندهشٌن , عدد من الرجال معه

, النفوذ أصحابشاول كان من  أنٌتضح من سٌاق الكالم 

 األولالشهٌد , حٌث كان راضٌا وشاهدا لقتل القدٌس استفانوس

من الذٌن ساقوا  األؼلبوانه كان على , (1:8أع)فً المسٌحٌة 

لقد كان .  (9:6أع)المذكورٌن فً , م ضد هذا القدٌس العظٌمالته

ذلك  أنشاول ذلك الشخص المتعصب الرافض لفكر  

فقام بهذا االضطهاد بقسو  شخص ٌثٌره . المصلوب هو المسٌا

 .؟! ضمٌر مضلل

بل قرر  أورشلٌمفً  المصلوب أتباعلم ٌكتؾ شاول باضطهاد 

وكانت تدور فً . ممبتؽٌا قطع دابره. اللحاق بهم حتى دمشق

نشو   أحالممخٌلته وهو ٌضع قدمٌه على طرٌق دمشق كل 

 !.النصر فً القضاء على هذه الفبة

وال , رجما بالحجار  لٌس مشهدا سهالً  إنسان إعدامإن مشهد 

وحولته . شاول قد استوقفته هذه الصور  مرارا عدٌد   أنرٌب 

حالة  ىإل, من جذو  الفرح بقطاؾ ثمار ؼٌرته تجاه الشرٌعة

التؤمل فً رباطة جؤش القدٌس استفانوس وصبره وشجاعته 

 أن أٌمكن. شّتى أفكاروال بد انه قد راودته .. وإٌمانهواحتماله 

كل هذه  تحملمن , إنسان مثل استفانوسٌكون فً مقدور 

! . ٌقدر على طلب المؽفر  لراجمٌه, وفوق كل هذا,  اآلالم ؟

حتى  ا أن  جاءته الدعو وم, دأ ٌبكته؟ فان ضمٌره بال شك بو
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بنفس , المسٌح بإنجٌلواندفع ٌبشر , لّباها بفرح وإخالص

خصوصا بعدما سمع . !وألم الؽٌر  السابقة بل بضٌقات ومشقة

صعب علٌك ) صعب علٌك ان ترفس مناخس: الصوت القابل

 نحٌ, (! صعب علٌك أن تقاوم التدبٌر اآللهً ,!تقاومنً أن

 .هو المسٌا ال محال "المصلوب  " أنمتٌقنا  أصبح

, وان لم ٌبٌن لنا الكتاب بؤٌة هٌبة ظهر الرب ٌسوع لبولس

كان  تؤكٌدإالّ أنه وبكل , !ولكن ٌمكننا االستدالل علٌها الحقاً 

ابن هللا " مما دعاه ٌقر وٌعترؾ بان ٌسوع هو , حقٌقٌا وجلٌاً 

 .(19:26أع) ولم ٌعاند الرإٌا السماوٌة, فادي البشرٌة"  الحً

وال فً حالة , كان منتصؾ النهار ألنهكن شاول سكرانا لم ٌ

وال مختالً , وقابد لمجموعة من الرجال كان مسافراً  ألنههوس 

بل سمع سمعاً ونظر وشاهد ورأى !. كان عالم شرٌعة ألنه

وهو ٌردد هذا , ثم عاش طوٌالً . الرب ٌسوع حقٌقة و فعالً 

سٌح ما الم بإنجٌلوقاسى من اجل البشار  , الحدث وٌإكده

 .(8-7:4ت2ً) أٌامهآخر  إلىوثقة وفرح وصبر  برضىقاسى 

 لٌسوع المسٌح (الصؽٌر) بولس العبد أمسى ,شاول القابد

خابفا ذاالً  أصبحالرجل الصارم . هللا إلنجٌلالمفرز  (1:1رو)

صار خاضعا  لألوامرر المصدِّ , أٌامنفسه بالصوم ثالثة 

 ,   !كاألعمى لألمر , مطٌعاً 

         

 0 إطار 
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فسقط على األرض . فبؽتة ابرق حوله نور من السماء...  -1

فقال من . وسمع صوتا قابال له شاول شاول لماذا تضطهدنً

-3:9أع ).فقال الرب أنا ٌسوع الذي أنت تضطهده.أنت ٌا سٌد

5) 

انه نحو نصؾ . فحدث لً وأنا ذاهب ومتقرب إلى دمشق -2

 . بؽتة ابرق حولً من السماء نور عظٌم. النهار

 (8-6:22أع).الخ...

نورا من . رأٌت فً نصؾ النهار فً الطرٌق أٌها الملك -3

أفضل من لمعان الشمس قد ابرق حولً وحول , السماء

 (15-13:26أع).الخ.  ...الذاهبٌن معً

أما رأٌت ٌسوع المسٌح . ألست أنا حراً . ألست أنا رسوالً  -4

 (1:9كو1).ربنا

 .(8:15كو1).وآخر الكل كؤنه للسقط ظهر لً أنا -5

لِّمت ه   -6 بل بإعالن ٌسوع . ألنً لم أقبله من عند إنسان وال ع 

 (12:1ؼال).المسٌح

كما سبقت فكتبت . إنه بإعالن  عرفنً بالسر -7

 (3:3أفسس.)باإلٌجاز

إن إنجٌلنا لم ٌصر لكم بالكالم : وٌقول مشٌرا ومإكدا للحدث -8

كما تعرفون  وبٌقٌن شدٌدفقط بل بالقو  أٌضا وبالروح القدس 

 (5-2:1تٌسالونٌق1ً). من أجلكم, ل كنا بٌنكمأّي رجا

 

" (6:9أع )تفعل  أنقم ادخل المدٌنة وهناك ٌقال لك ما ٌنبؽً "

ورجع ملتهباً بنفس الحماس الذي حارب به !. صاؼراً  فؤطاع
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أع )!. لٌشهد لٌسوع المسٌح هذه المر  وإنما, الرب ٌسوع

21:9-25) 

ٌؽٌر اتجاهه  نأهذه القو  الخارقة التً جعلت من شاول  إن

 !وٌتخندق مع المستضعفٌن المضطهدٌن ,مبة وثمانون درجة

 إلى ٌذهب أنفبدالً من  ,(وهو الذي كان فً مقدمتهم)

ٌتوجه . لٌبٌد المإمنٌن باسم ٌسوع الناصري الدمشقٌٌن

" بٌسوع المسٌح  لإلٌمانوٌكرز لهم وٌدعوهم  واألمم ألورشلٌم

, على حقٌقة هذا الظهور األكٌدوهو الدلٌل " . المسٌا المنتظر

الرب ٌسوع  أنومن المرجح  .حٌث تتبدد كل الشكوك فٌه

المسٌح قد ظهر لشاول بنفس الطبٌعة التً ظهر بها للتالمٌذ فً 

رجحٌة متؤتٌة من الصٌؽة وهذه األ. وعلى بحٌر  طبرٌة. علٌةال

, كورنثوس أهل إلىالكالمٌة الوارد  فً رسالة الرسول بولس 

وبعد ذلك ظهر دفعة  واحدة  . عشر لألثنًا ثم وانه ظهر لصف" 

وبعد ذلك ظهر لٌعقوب ثم للرسل ... . خمسمابةألكثر من 

"   (1-  : كو )وآخر الكل كؤنه للسقط ظهر لً أنا . أجمعٌن

من هذا النص ٌتضح جلٌا حقٌقة هذا الظهور وبالطبٌعة . 

 (.: الممجد)وبالجسد , نفسها

!. دمشق  إلىوهو بطرٌقه فهل كان شاول فً اختبار باطنً؟ 

هذا  اتخذولماذا . ترى؟  ماذا ٌا أمفً ترابٌات وهمٌة؟  أم

لم البارع فً الشرٌعة والمع, الوجٌه المتنفذ, القطب الالمع

الصؽٌر  وأصبحهذا المنحى , الجنسٌة الرومانٌة الموسوٌة ذو

                                                             
  
ٚال , ٌّبصحاٌجـض اٌظٞ ال ٠زأصغ ثمٛا١ٔٓ ا: اٌجـض اٌّّجض 

 .٠شٌغ ٌٙب
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مستبدالً كل هذا . بٌن رسل المسٌح ؟( معنى اسم بولس ) 

االستشهاد  وأخٌرا, والسجون واألسفار باآلالم, المجد الدنٌوي

لكً ٌربح المسٌح , الذي اعتبر كل مجد الدنٌا نفاٌة!. 

 .(8-7:3فٌلٌبً)

التً " الملموسة والمسموعة  "لوال حقٌقة الظهور هذه 

حقٌقة القٌامة  أنبل . النور إلىحٌا  شاول من الظلمة  أخرجت

بل , ول وحسبوالظهورات التً تلتها هً التً ؼٌرت لٌس شا

 . ؼٌرت بحق مجرى الحٌا  البشرٌة والتارٌخ

بعٌن  وأتباعهالرب ٌسوع وتعالٌمه  إلىلقد نظر شاول  

حتى , لت عٌونه قشور الؽشاو  الؽاشمةفع, الضؽٌنة والؽضب

. من الفرٌسٌٌن والناموسٌٌن وأقرانهعمت البصٌر  عند شاول أ

, البار على ٌد حنانٌا الدمشقً, وعندما سقطت هذه القشور

! بالقو  والروح القدس وبٌقٌن شدٌد. الحقٌقة كاملة بولس أبصر

 . هذا هو ٌسوع المسٌح ابن هللا الحً إن. (5-2:1ت1ً)

بما نظرت , االبتهاج أصوات بؤعلىهتؾ هذا الرسول الجلٌل 

, الكورنثٌٌن, واخبر الدنٌا كلها, شقعٌناه على طرٌق دم

, العامة والخاصة, نقٌٌوالتٌسالونٌ, واالفسسٌٌن, والؽالطٌٌن

اجل اخبرهم , (0 اطار! )أجمعٌنالجنود والملوك والناس 

وفً , حقٌقة المصلوب الذي مات على الصلٌب ودفن, بالحقٌقة

, وظهر عٌانا بما ال ٌقل عن خمسة عشر مر , الٌوم الثالث قام

وجمٌع هإالء , !بةاعدٌدٌن ال ٌقل عددهم عن الخمسم ألناس
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وحتى الٌهود اعترفوا بهذه . ر والتقوىمن المشهود لهم بالب

 . !!بصمتهم ,نعم ولكن .القٌامة

, األرضهذا القدٌس العظٌم قد تنازل عن كل شا فً  إن

فضل من اجل  معتبرا  إٌاه نفاٌة ,وعن كل مجد فً الدنٌا

ولذلك خسر كل شا لكً ٌربح المسٌح , المسٌح ٌسوع معرفة

 .( :1فً)

حقٌقة ظهور الرب , ه الحقٌقةفال مناص إذاً إالّ القبول بهذ

ٌسوع الملموس والمحسوس والمسموع بعد قٌامته من 

واألدلة , ومن خالل كل ما مر بنا من البٌانات المنطقٌة, !القبر

وأسماء المدن , الثبوتٌة الموثقة بحجة المكان والزمان

وشهاد  الرجال األبرار ال , والشواهد الكتابٌة, واألعالم

 .صداقٌةتشوبهم شاببة فً الم

أو االختبارات , وهً بعٌد  كل البعد عن النظرٌات االحتمالٌة

أو !. ٌات الدفاعٌةأو الؽا!. اإلٌمانٌة اإلعالناتأو !. الباطنٌة

بعد , لقد عاٌن القدٌس بولس الرب ٌسوع!. وٌةالتهٌإات الرإ

وهو لم ٌكن من  .!بزمن لٌس بالقلٌل  السماء إلىصعود الرب 

وال ٌمكن اتهامه بؤي شكل من , افقٌهأو احد مر, محبً ٌسوع

 !.انه قد تؤثرت كتاباته باالمالءات العاطفٌة, األشكال

ومصداقٌة الرسل , مما ٌعزز الحجة فً صدق الحقٌقة 

وأكلوا معه , وكلموه, وسمعوه , بؤنهم فعال قد عاٌنوه األطهار

 . ولمسوه
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 الباب الثانً

 

 السٌد المسٌح شخصٌة

 وتارٌخ
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 ابن هللا  :السادس الفصل

 ابن االنسان                   

                    

 الفصح والسر المقدس: الفصل السابع 

 

 حقٌقة القٌامة :الفصل الثامن 

                   

 من هو الرب ٌسوع :الفصل التاسع 

 

 

 الفصل السادس

 

 اإلنسانابن هللا وابن 

 ابن هللا

, لسامٌة وكل مشتقاتها من اللؽاتباللؽة ا" أب  "ة أنَّ كلم

, جٌزٌةال, السرٌانٌة, الفٌنٌقٌة, العربٌة, اآلرامٌة, األشورٌة
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" .  األصول األولى" لها معنى واحد أال وهو , وحتى العبرٌة

 .ٌتحدد المعنى جسدانٌاً مادٌاً  أنولٌس بالضرور  

الذي  أبانا: فنقول" . أبا  " لقد أ عتِب ر  هللا فً المفهوم المسٌحً 

أبو ربنا ٌسوع المسٌح , ودعً هللا( 9:6متى)فً السموات 

انه تعبٌر عن قو  العالقة وؼنى المحبة (. 31:11كو2)

فالبنو  و . المسٌح ٌسوع بإنجٌلوالنعمة المتضمنة فحواها 

 :معان  ثالث  تؤخذهنا  األبو 

 :المعنى األول

بن ... ...  ...كقول الكتاب؛ , الخالق ألنههللا للبشر بالخلق  أبّو 

 .(38-23:3لوقا)بن آدم ابن هللا , بن شٌث , آنوش 

 

 :المعنى الثانً 

حٌث تعتبر بنو  المإمنٌن هلل , أبّو  هللا للمإمنٌن بالنعمة والتبنً

ب أعطانا أآلانظروا أٌة محبة " ,ٌنطق به امتٌازا مجٌدا ال

وهذه النعمة نحصل . "( : ٌوحنا )...  ,هللا أوالدحتى ندعً 

وأما كل الذٌن , والمٌالد الثانً, المعمودٌةمٌرون ا بعلٌه

أي المإمنٌن . هللا أوالدٌصٌروا  أنسلطانا  فؤعطاهم, قبلوه

وال من . الذٌن ولدوا لٌس من دم وال من مشٌبة جسد. باسمه

الن , بالتبنً وأوالدا. (13-12:1ٌوحنا)بل من هللا , مشٌبة رجل

إذ لم . هللا أبناءم ه فؤولبك, كل الذٌن ٌنقادون بروح هللا
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, بل أخذتم روح التبنً, للخوؾ أٌضاتؤخذوا روح العبودٌة 

 .(15-14:8رو) أآلبالذي به نصرخ ٌا أبا 

ن ٌعتبر المإمنو, أآلبز  فً القرب من تمٌوبهذه العالقة الم

من  أنقذناالذي , هللا بمعنى خاص بهم دون ؼٌرهم أبناء

الذي لنا فٌه . هملكوت ابن محبت إلىسلطان الظلمة ونقلنا 

إذن فهذه البنو  . (14-13:1كولوسً)الفداء بدمه ؼفران الخطاٌا 

  .لٌست بحسب الطبٌعة وإنما بالنعمة

 :المعنى الثالث

 

 

 

 أبّوة هللا لٌسوع المسٌح

فتقول , لقد ا علِن  هللا فً العهد القدٌم كؤب للشعب الٌهودي

. (22:4خروج) 27ابنً البكر إسرابٌل,لفرعون هكذا ٌقول الرب

له أبا  وهو  أكونأنا , وللملك الذي كان الممثل الخاص للشعب

كما , وتظهر أبّو  هللا فً ترأفه. (14:7صمو2)... ٌكون لً ابنا 

 ٌترأؾ الرب على خابفٌه, ٌترأؾ األب على البنٌن

 . (13:113مز)

                                                             
  
األٚي = األٚي ثبٌؼِبْ ؛ ثىغ ِمبِٟ = اٌّزمضَ ؛ ثىغ ػِبٟٔ = اٌجىغ  

 ثبٌّمبَ
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بمثابة , عن أبّو  هللا فً العهد القدٌم اإلعالناتلقد جاءت هذه 

, واالسترضاء, للقبول, و تهٌبة العقل البشري إعالمًتمهٌد 

بقدر , جسدانٌةأبّو  ؼٌر , األبو وكٌنونة هذه  بإمكانٌة, والفهم

بحقٌقة ٌسوع  اإلٌمانوالتٌقن بقبول . ما هً أبّو  روحٌة وعقلٌة

ا المنتظر, المسٌح ٌّ  .الحً ابن هللا, وهو حقاً , المس

ولٌست , ٌقة لخالقهالٌست كبنو  الخل, إن بنّو  السٌد المسٌح هلل 

إنما هً بنوة طبٌعٌة روحانٌة . بنو  بالنعمة والتبنً

فقد وردت  وعقل هللا الناطق, إنها نطق هللا العاقل.عقالنٌة

طبٌعٌة روحانٌة  بنوةعلى أنها , 28بهذا المعنى" األب " كلمة 

 !.عقالنٌة

 

   اطار

ورأٌنا مجده مجدا  كما , .وحل بٌننا. والكلمة صار جسدا+ 

ا نعمة  وحقا   أآلبحٌٍد من لو نا شهد له ونادى حٌو. مملوء 

هذا هو الذي قلت عنه إِن  الذي ٌؤتً بعدي صار قدامً , قابال  

. نعمة ونعمة فوق. ومن ملبه نحن جمٌعا أخذنا. ألنه قبلً

فبٌسوع أّما ألنعمة والحق , أعطًألن الناموس بموسى 

                                                             
  
ِغح  3 , ِغاد فٟ ثلبعح ِغلؾ 1, ِغح فٟ ثلبعح ٠ٛدٕب 61 

, ِٚٓ ِجًّ اٌّغاد أػالٖ. ِغح فٟ ثلبعح ِزّٝ 1:, فٟ ثلبعح ٌٛلب

ُ اٌغة ػٍٝ ف, ِئخ ٚصالس ٚسّـ١ٓ ِغح (11 ) ٚعص ٘ظا اٌمٛي

 ,٠ـٛع ٔفـٗ



133 
 

وحٌد الذي هو فً ال االبن. أهلل لم ٌره احد قطٌ . المسٌح صارا

 .هو خبر أآلبحضن 

                                                       
 .(1 - :  ٌوحنا)

هللا العالم حّتى بذل ابنه الوحٌد لكً ال ٌهلك  أحبألنه هكذا + 

ألنه لم ٌرسل هللا . األبدٌةكل من ٌإمن به بل تكون له الحٌاة 

الّذي ٌإمن . لٌخلص به العالمإلى العالم لٌدٌن العالم بل  أبنه

ابن هللا . باسمبه ال ٌدان والذي ال ٌإمن قد دٌن ألنه لم ٌإمن 

                                                              .الوحٌد

 .(1 - :: ٌوحنا)

 ابنه الوحٌد أرسلبهذا أُظِهَرت محبة هللا فٌنا أّن هللا قد + 

 .( :2ٌوحنا ).العالم كً نحٌا به إلى

 

 

, عن ماهٌة أبّو  هللا, هذا ما ٌبٌنه لنا الكتاب المقدس بعهدٌه

بعضا من  ولنستقرى .وبصور ومعان  مختلفة, بصٌػ مبسطة

 :فً هذا الصدد الدراسات البٌبلٌة أقطابفكر 

بؤن لقب " , مما جاء بالقاموس االنسكلوبٌدي للكتاب المقدس

وإن !. سٌحانٌا دارجا ابن هللا لم ٌكن فً زمن ٌسوع لقبا  م

!! فالٌهودٌة !. اوحت بذلك بعض نصوص العهد الجدٌد 

المسٌح أو وجودا  إلىالرسمٌة لم تنسب قط طبٌعة الهٌة 



134 
 

بؤن ٌسوع لم ٌختص لنفسه بهذا .. ,وٌستزٌد القول .ألهٌا

 إٌمانكان صٌؽة تعبٌرٌة عن  إنما, (2 ابن هللا)اللقب 

وقد شهد , ء قٌامتهبالرب ٌسوع فً ضو األولٌنالمسٌحٌٌن 

كما عكسه , ٌتخذ ثقله الالهوتً أنقبل , تطورا فً مضمونه

العماد والتجلً لدى ! كما عكسته رواٌتا أو!. ٌوحنا  إنجٌل

 األساسالتً هً فً  اإللهٌةبنّوة ٌسوع  بإعالن, 0 زابٌٌناإل

31!.من كرامته كمسٌح 
  

 مةتعطٌنا مفاهٌم مبه, األفكارجمٌع هذه  أن باألمروالؽرٌب 

 فهم ال ٌشٌرون إلى وبالتالًبنّوته هلل السٌد المسٌح و  إللوهٌة

ٌضعون سري التجسد  فإنهم, وبالنتٌجة. القنوم الثانًكونه ا

 هو فإن لم ٌكن المسٌح, فً خطر ..!وعملٌة الخالص, والفداء

 !.فال فداء ٌكون وال خالص ٌتم, (هللا االبن)

" : 32به الدلٌلمن كتا (111-119ص )فٌقول فً, أما شربنتٌه

تعادل فً نظر  تكان -ابن هللا -عبارة أنرأٌنا  أنناوالحال 

ًٌ  -!ابن داود ؟ – إسرابٌل  ". فكانت إذا  لقبا  هاما ولكنه أرض

لنرى ما ذهب  (ال نقرن بل نقارن),ولو راجعنا التارٌخ الحدٌث

التً تضع الضالل , بفلسفتهم, جماعة شهود ٌهوه مثال إلٌه

!. البحت اإلنسانمستوى  إلى وإنزاله, سوعالرب ٌ أمجادعلى 

                                                             
  
ح هللا   ّٛ ٌمض ث١ٕب اْ ػضص اٌّغاد اٌزٟ ٚعصد ف١ٙب اٌؼجبعاد اٌزٟ رضي ف١ٙب اث

 .ِغح( 351), ٌٍّـ١خ ٚػٍٝ فُ اٌغة ٠ـٛع ٔفـٗ
  
 .ِٚب ٠مبثٍٙب فٟ ٌٛلب ِٚغلؾ 3 :1؛    3:1 ِزّٝ  
  
ث١ٛؽ .أ/لغاءح ِجضصح فٟ اٌؼٙض اٌجض٠ض, إٌن ِٕمٛي ِٓ وزبة 

 ."13 م/11اٍبع,ػفبم
  
 ث١ٛؽ ػفبم.أ/لغاءح ِجضصح فٟ اٌؼٙض اٌجض٠ض, إٌن ِٕمٛي ِٓ وزبة 
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. من القرن الخامس المٌالدي األولبداٌات الربع  إلىأو رجعنا 

وبذلك . األزلٌةالسٌد المسٌح  إلوهٌة, 33نسطورس أنكرعندما 

 روحافكر نسطورس  تطابقت معتكون األفكار الجدٌد  قد 

. بؽٌر قصد أمبقصد  إن كان ذلك   تجسٌداً وفلسفة شهود ٌهوه 

الذي قال عنه , !ولكنه بكل األحوال رفض للحقٌقة والحق

هذا . ٌسوع المسٌح ابنهونحن فً الحق فً :اإلنجٌلًٌوحنا 

 (21:5ٌو1).األبدٌةالحق والحٌاة  اإللههو 

 

 االبن

 

وكاختالؾ , "األب  "خذ كلمة مآ أٌضافتؤخذ "  االبن" أّما كلمة 

ٌّا" ابن هللا"تعبٌر  أطلقلقد . صورها ومعانٌها , على المس

بٌن , وهو ٌدل على العالقة القوٌة المكٌنة, (49:1ٌو), (7:2مز)

وقد جاء هذا . وبالجوهر الواحد, األزلً االبناألب السماوي و 

                                                             
كان رابدا (. +824)نسطورس بطرٌرك القسطنطٌنٌة  - 33

كما . فؤنكر أزلٌة الهوت المسٌح, لتٌارات من األفكار الالهوتٌة

ومن اجل ذلك انعقد . لقب والدة اإلله, أنكر على العذراء مرٌم

ونفً إلى صعٌد , الكنٌسةوحرمه من ( +813)مجمع افسس 

المثلث  -المورد العذب. مصر حٌث قضى نحبه هناك ومات

 .الرحمة البطرٌرك افرام برصوم األول 
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مر  عن ٌسوع ( 44)قرابة الـ, التعبٌر فً العهد الجدٌد

كثٌر  فً , األزلًالمسٌح ابن هللا  أنفالبراهٌن على  .34المسٌح

حٌث جاء , فً حدثً المعمودٌة والتجلً همهاوأ. العهد الجدٌد

هذا هو "ومعلناً هذه الحقٌقة ؛ , فً كلٌهما صوت السماء مدوٌاً 

 .(5:17متى) ,(17:3متى)" ..!ابنً الحبٌب

فرٌد , ومن هذه االعتبارات نخلص بان الرب ٌسوع المسٌح

وهذه " ابن هللا"بخصوصٌته وتمٌزه المنفرد بهذا التعبٌر 

 .(  راطا)" .ألبنّو "

عن وجهة النظر , هذه البنو  بعٌد  كل البعد أنحٌث  

ٌعبر عن مقدار  وإنما. مثال,  ولدكما ٌفهم من كلمة , الجسدانٌة

بٌن األقنومٌن األول , اإللهٌةوالوحد  بالطبٌعة , المحبة

فال بّد إذاً من تبٌان ما ٌعنٌه هذا التعبٌر وطبٌعة هذه . والثانً

 : واشمل أوسعوبتوضٌح , سٌحسٌد المالبنو  بالنسبة لل

 .آدم هلل ناأبٌكبنّو   أي.فهً بنّو  لٌست كبنو  المخلوق للخالق -1

أو كبنّو  , كبنّو  المإمنٌن هلل, أو بالنعمة, ولٌست بنّو  بالتبنً -2

 .الملك فً العهد القدٌم

ابن , كؤن نقول, (!أو تعبٌرٌة مجازٌة), انتسابٌةولٌست بنّو   -3

 .أو ابن السبٌل, أو ابن الشام, أو ابن الكنانة, الرافدٌن

                                                             
- :7 ,  :  , 7 - :: ,   - : ٌوحنا؛ : راجع االٌات التالٌة 34

عبرانٌٌن؛ ,  : ,  :0 ؼالطٌة؛ , 0 :: , 1 -0 :0 , 1:  , 7 

 .0 -  -0 - : + :1و؛ ٌ , 0:2 أعمال؛ ,  ::فٌلٌبً؛ ,  : 
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 اإلنسانلٌست كبنّو  , هلل األب, إن بنّو  الرب ٌسوع المسٌح -4

 .وأنثىولم تؤتً هذه البنو  من عالقة ارتباط ذكر . لإلنسان

المسٌح ابن  أن)وما ٌعنٌه المسٌحٌٌن بـ(. وحاشا هلل من ذلك)

. لعقلووالد  الفكر من ا, ما تعنٌه والد  النور من النور, (هللا

, الن السٌد المسٌح من حٌث الهوته. إذاً هً بنّو  روحٌة عقلٌة

أي أنه واحد مع االب فً . هو من طبٌعة هللا ومن جوهره

هللا الن . والجوهر الواحد هو هللا. الجوهر ومع الروح القدس

 .واحد

 أنحٌث !.  أزلٌةهً بنّو  , إن بنّو  الرب ٌسوع المسٌح هلل -5

وكان الكلمة , كلمة والكلمة كان عند هللاكان ال "السٌد المسٌح 

وكلمة البدء ". (2-1:1ٌوحنا). هذا كان فً البدء عند هللا, هللا

إذاً فان بنّو  الرب ٌسوع المسٌح (.   اطار)هذه تعنً األزل 

 .أزلٌةبنّو  هً  , هلل األب

 

 

 ... ....هذا هو إبنً الحبٌب ...          اطار

للعالمة مار  –فً تفسٌر العهد الجدٌد مما جاء بكتاب الدر الفرٌد 

 دٌونوسٌوس ٌعقوب ابن الصلٌبً مطران آمد

آب و ابن و , فً ثالثة أقانٌم إلله واحدنحن كمسٌحٌٌن نسجد 

فان كان ذاك الذي اعتمد لٌس هو االبن الذي . روح قدس

فال زال إذا ؼٌر . هذا هو ابنً الحبٌب, صرخ عنه قابال
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رت على النهر ال الثالوث األقدس فتثنٌة االقانٌم ظه. معروؾ

. لكن المعلوم هو أن ابن أآلب الطبٌعً تجسد وصار إنسانا!. 

َفُه أآلب بالصوت ونادى عنه , والروح بتجلٌه, وفً العماد عر 

وقد . لٌكون معروفا  بثالثة شهود كما ٌؤمر الناموس!. ٌوحنا 

 إذ أن أآلب لم ٌقل قد صار, انه لٌس ابن النعمة, ثبت أٌضا

ٌقال عن , الن القول قد صار ابنً. بل هذا هو ابنً, ابنً

, أما قوله هذا هو ابنً. ثم صار بعد ذلك, الذي لم ٌكن ابنا

ولكنه كان ,  بالطبع منذ األزل, فٌدل على انه كان ابنه

 . بالجسدفظهر محجوبا بستر الالهوت 

ال ٌجوز , فقد ذكر القدٌس بولس فً القوانٌن انه بِعٌِد العماد

إذ شهد أآلب , حٌث تجلى الهوت السٌد المسٌح فٌه. لعمل ا

 .عنه بالعماد

    

 

ٌشكل بعد والدته كٌاناً , كل مخلوق مولود: بنّو  ؼٌر منفصلة -6

, ٌسوع المسٌح أما". األصول"منفصاًل عن أبوٌه . مستقالً بذاته

. بأآلألن الهوته عٌن الهوت , أآلبفهو ؼٌر منفصل عن 

". (57:6ٌوحنا) ...حً باآلب وأنا, أرسلنً األب الحً".. 

بؽٌر . اإللهًواحد بالجوهر والروح القدس ب واالبن فاآل

 .األبدوالى  األزلافتراق منذ 

هو من طبٌعة هللا , السٌد المسٌح أنٌعنً هذا : بنّو  بالطبع -7

فلٌس . عة ذاتههو من طبٌ وإنما, فهو لٌس شبٌها به. وجوهره
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 .الطبٌعة والجوهر والذات فً, ب واالبنثمة اختالؾ بٌن أآل

ب مولود من أآل" , عن المسٌح اإلٌمانوعند قولنا فً قانون 

مولود ؼٌر . اله حق من اله حق. نور من نور. قبل كل الدهور

نعنً بالوالد   فإننا. " فً الجوهر أآلبواحد مع . مخلوق

انه نور ٌشع من نور . بالنور من النور, واإلشعاع اإلضاء 

 .مخلوقاً  لكنه لٌس, أآلب

بنو  " ابن هللا"إذاً فان السٌد المسٌح هو : بنّو  ال نظٌر لها -8

, وحقٌقٌة ال نسبٌة, مادٌة جسدانٌةولٌست , عقلٌة, روحٌة

 .وبالطبع ال بالوضع, ومتصلة ال منفصلة, ال زمنٌة وأزلٌة

من نوعها  (نطق هللا العاقل أو عقل هللا الناطق) بنّو  فرٌد  إنها

. عالم الماد  أو اإلنسانلها فً عالم  ثٌلمولها خصوصٌة ال 

حٌن , بؤدق تعبٌر, وقد عبر الرب ٌسوع المسٌح عن هذه البنّو 

   اطار.(16:16متى) حًبابن هللا الوصؾ ذاته 

 

 

 

   اطار

 !.وهو ابن هللا الحً . هو هو هللا

 
لم ٌحسب خلسة أن ٌكون معادال  , ألذي إذ كان فً صورة هللا

آخذا  صورَة عبد صابرا  فً شبه ,فسهن (أخلى)لكنه . هلل

 (7- ::فٌلٌبً)                                                 .الناس
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, كل من ٌعمل بالهندسة الكهربابٌة:أألخالء الكهربابً

ٌعلم ما هو اإلخالء , وخصوصا فً مجال نقل الطاقة

 (. Transform)الكهربابً؛ أي تحوٌل القدر  

 وقبول فهملتقرٌب لوالتشبٌه , ٌقاس والمثل ٌضرب وال

 .الفكرة لٌس إالّ 
, فً محطات التولٌد الربٌسٌة, عندما تتولد الطاقة الكهربابٌة

إن التٌار الكهربابً المتولد (.KVA 132)تتولد بالقدر  الفابقة 

. ال ٌمكن االستفاد  المباشر  منه إطالقاً , بهذه القدر  الفابقة

ولذلك تتم عملٌة التحوٌل !. لٌهكل من تقرب إ ٌصعقحّتى انه 

 11)إلى ما ٌسمى بالضؽط الواطً , (Transformاإلخالء )

KVA .) بالثالثة أطوار –ومن ثم إلى ما ٌعرؾ !(Three 

Faces)-  أو الطور الواحد(Single Face) .وأخٌرا ٌصل إلى, 

عندبذ  ٌمكننا التعرؾ واالستفاد  من الطاقة . 110Vأو 220

 ,وإمكانٌة تحوٌلها إلى, حساس بوجودهاواإل, الكهربابٌة

بتولٌد الحركة , وفاعلة, !بالحرار , وحسٌة, !بالضوء, مربٌة

.! 

وبتعبٌر أوضح ٌمكننا معرفة الماهٌة الكهربابٌة أو أحد 

حٌث نتمكن من الملموس . خصابصها على أقل تقدٌر

 .والمحسوس من معرفة صفات هذه الطاقة

رارٌة الطاقة الكهربابٌة واستم, المصباح المنٌرفمن ذلك  

الضؽط , وعدم انفصالها عن الطاقة األصل , المتواجدة فٌه

 :نستنتج التالً.!الفابق
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مولودة ومنبثقة من  ان القدرة الكهربابٌة الكامنة بالمصباح+ 

 !.القدرة الفابقة

, ان القدرة الكهربابٌة الكامنة بالمصباح ما زالت متصلة+ 

بل هً فً دٌمومة الوحدة ( !. ولىأألصول األ)بالقدرة الفابقة 

 .معها

المتمثل هنا بالسٌل ) , وان لها نفس الجوهر + 

 !(.االلكترونً

( بتنكستن)ولم تتؽٌر خصابصها بالرؼم من اتحادها + 

 .المصباح

لما , (التنكستن ) بهذه المادة , ولو لم تتحد الكهربابٌة+ 

 !. فها لم نكن نعر, ومن ثم, رأٌناها بؤعٌننا نورا ساطعا  

ال ٌعٌب سٌل االلكترونات بؤي , وإن انقطع سلك التنكستن+ 

 !.سوء

سمح لنا باالكتشافات , إن هللا من محبته لنا نحن البشر

لنقدر بواسطتها أن نتقرب أكثر من الحقابق , العلمٌة

 .وٌتثبت الٌقٌن, فتتبدد الشكوك. اإلٌمانٌة

فً ابنه  قد رأٌناه وعرفناه. ان هللا الذي لم ٌره أحٌد قط

أخلى الذي لما جاء ملء الزمان , المتخذ صورة عبد, الوحٌد

وشبٌها لهم بكل شا فٌما عدا  !وظهر للناس بالجسد, ذاته

 .الخطٌة
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 ابن اإلنسان

 

 اللقب المحبوب عند الرب ٌسوع

 

 

 

 -:(  :  ٌو) ؟ هذا ابن اإلنسان من هو... 

 

 ,من سٌاق الكالم الذي دار بٌن الرب ٌسوع والجموع

لمسٌا ومتوقعا نتظرا اٌتبٌن أن الشعب الٌهودي كان م

" بحساب النبوات انه قد آن األوان لمجا السٌد المسٌح 

ٌّا المنتظر . لبنً إسرابٌل, ملكاً , وانه سٌؤتٌهم, "المس

وٌحررهم من طؽٌان الحكم الرومانً , بوجبار بؤس لٌحار

ص من المنقذ والمخل, فهم كانوا ٌتطلعون إلى المسٌح الملك!. 

, وٌةالرإ, ات التً أشارت بالرموز إن عدد النبو. هذا الطراز

قد تجاوز عددها الثالثمابة نبو  , والتنبإات التفصٌلٌة األخرى

لو نظرت الجموع , فلٌس ؼرٌبا إذا, فً أسفار العهد القدٌم

ولهذا السبب . الجبار المنتقم" المسٌا"على انه , للرب ٌسوع

وعن , ٌرٌد اإلعالن عن نفسهال , بالذات كان الرب ٌسوع

ٌّا"حقٌقة انه  حتى لما أعلن بطرس !. ابن هللا , أو انه" المس

, قال لهم ال تقولوا" أنت المسٌح ابن هللا الحً "إٌمانه وقال له 
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وذلك حتى ال ٌعطً لعدو الخٌر فرصة . (33-29:8مرقس) ألحد

ب وتؤلٌ!.  اإللهٌةالمقرر إٌفاإه بالمحبة , لتعطٌل عمل الفداء

طات الرومانٌة فٌحرضوا السل, الٌهود الرافضٌن لتعالٌمه ضده

صبا نفسه ملكا على الٌهود ومقاوما ان, علٌه كداعٌة شؽب

لنفسه لقب ابن  وأحبآثر , واستبعادا للؽوؼاء!. للقٌصر 

التً توحً بالسمو , !(؟35الؽامضة)العبار  .. اإلنسان

. نفسه وتحجبه فً الوقت, المسٌحانً المتعلق بالرب ٌسوع

بالنسبة للرب ٌسوع  اإلنسانفان عبار  ابن  أدقوبعبار  

أي ابن , الكامل واإلنسان, هللا الكامل, تعنً انه, المسٌح

 أرادهاولكنه  !.الذي ظهر بالجسد  ,(األقنوم الثانً)هللا

 !!. باإلعالنولٌس , باإلٌمان

  

 

 :فً العهد القدٌم  اإلنسانابن  - 

 

العهد  أسفاركما وردت فً , ٌالؽو" اإلنسانابن "عبار   إن

ابن "تعنً  فإنها, حسبما جاءت فً حزقٌال, القدٌم وخصوصا

المعروفة  األسفارولكنها جاءت فً . أو ابن البشر," آدم

ذلك , حٌث تعنً هنا, عزرا واخنوح ودانٌال, الرإٌا, بؤسفار

 !.الذي ٌتصؾ بكل صفات هللا , السماوي اإلنسان
 

                                                             
 المعجم الالهوتً  35
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مع سحب السماء مثل ابن  وإذاكنت أرى فً رإى اللٌل  "

ًَ سلطانا . فقربوه قدامه األٌامقدٌم  إلىوجاء  أَتى إنسان فؤُعط

. ومجدا وملكوتا  لتتعبد له كل الشعوب واألمم واأللسنة

سلطانه سلطاٌن ابدي ما لن ٌزول وملكوته ما ال ٌنقرض 

 ".(  -7:  دانٌال).

 :والمرادؾ فً العهد الجدٌد

جالسا  عن  اإلنسانن أآلن تبصرون ابن لكم م أقولوأٌضا  .. "

 .(: : :متى).ٌمٌن القّوة وآتٌا  على سحاب السماء

 ".(1 :0 متى).معكم كل األٌام إلى انقضاء الدهر أناوها ... .. 

 

تعنً , فً العهد القدٌم اإلنسانعبار  ابن  أنمن هذا ٌتبٌن 

ا"وبالتحدٌد  ٌّ  وكل الصفات التً جاءت عن ابن, المنتظر" ألمس

 !.فً سفر دانٌال هً هً صفات الرب ٌسوع المسٌح  اإلنسان

, اإلنسانلقد كانت عبار  ابن  :فً العهد الجدٌد اإلنسانابن  - 

وكان دابما ٌرددها عن , من العبارات المحببة عند الرب ٌسوع

من سبعٌن  أكثرفقد وردت هذه العبار  فً العهد الجدٌد . نفسه

 اإللهًملت معانً السمو ح, وحٌثما وردت هذه العبار  . مر 

 . هر بالجسداظالهللا  ,واإلنسان

 

 

   اطار
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هو تعزٌز لبشرٌته , استخدام المسٌح للقب ابن اإلنسان

ح . واستعالن لالهوته بآن واحد وهو ٌتمسك بهذا اللقب لٌفر 

قلبنا وٌبِهج أرواحنا لنقترب إلٌه ببساطة األطفال وفرح 

؛ الذي ارتفع !ن األموات ألنه أخونا بكر القٌامة م. الحكماء

ال  بالهداٌا والنعم والبركات , إلى اعلً السموات وصار محم 

فحٌنما نراه . ٌؽدقها بال كٌل على كل الذٌن ٌقتربون به إلى هللا

. وهو ٌضا السموات من أقصاها إلى أقصاها سنعرفه ونحبه

ابن اإلنسان الذي أحبنا , ولن نخاؾ منه ألننا سنراه كما هو

واستعاد مجده فً الذات , اته إلى الموت من اجلناوأسلم ذ

أّما عالمة ابن اإلنسان التً . اإللهٌة لٌهب منها بال كٌل

, فهً جوقة القدٌسٌن, ستظهر فً السماء وتقطع بؤنه هو هو

وبذلك لن نخطا , من حول الرب, الذٌن سنعرفهم بؤسمابهم

 .معرفته

  :ص - -لسلة القاب المسٌحس -األب مّتى المسكٌن                       

ٌقول القدٌس بن الصلٌبً فً   :مدرسة اآلباء األولٌن : أوال  

 :تفسٌره

وانه ذاته , بؤن السٌد المسٌح هو وحده الذي سٌجلس وٌدٌن+ 

عنً   .(28:19متى)".اإلنسانبابن "الم 

 

بالحكمة , (64:26متى)ٌسوع ربٌس الكهنة  أجابوعندما + 

ٌّنة ترون ابن , ثم ٌقول له –جل القسم من ا -!قلت  أنت, الب

فهو ٌجعل نفسه مساو  ألبٌه فً . جالسا عن ٌمٌن القدر  اإلنسان

بل الدٌان , !لست ابن هللا فقط , وبهذا فهو ٌقول. الجلوس
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فقد قال  أدقوبتوضٌح  . ٌؤتً وٌدٌن المسكونة بالعدل أنالمزمع 

 (.13:7)الوارد ذكره فً دانٌال " اإلنسانابن "بؤنه هو نفسه 

 

 

 :الدراسات البٌبلٌة مدرسة: ثانٌا  

 

" اإلنسانابن " أنٌقولون  فؤنهم. أما رواد الدراسات البٌبلٌة

 رإٌتهمربما كانت لهم !. مجرد عادي  إنسانما هو سوى , هنا

بقدر , لٌست رإٌة تفسٌرٌة فإنهاولكنها وبكل وضوح , الخاصة

ر  ابن عبا)عن , استبعدواألنهم !.  مؽاٌر  للحقٌقةما هً 

فً , أي أن المقصود بابن اإلنسان, معانٌها الكتابٌة( اإلنسان

 .(الرب ٌسوع المسٌح)شخص  لٌس هذه النبوات

 عندما نقرأ العهد " 36(76ص ),فقد جاء فً الدلٌل لشربنتٌه

مٌلنا , من الوقت أمكنقدر ما  ,؟! نقاومٌجب علٌنا أن , القدٌم

, !! ٌسوع أوالنسى ن أنفال بدَّ لنا !!. رإٌة ٌسوع فٌه  إلى

 – اإلنسانابن  –ونبحث فً سفر دانٌال عن معنى عبار  

تمثل مجموعة  وأنهاصور  جماعٌة  أمام بؤنناشعرنا ومتى 

, مجد هللا ألنهم فضلّوه على حٌاتهم إلىالمإمنٌن الذٌن ادخلوا 

وعندبذ  تؽتنً معرفتنا !!.  ٌسوع إلى ننسبهااستطعنا ان 

 "!!. وافراً  اؼتناءللمسٌح 

 أّما " ؛ 35(111و119ص ), مما جاء فً الدلٌل لشربنتٌه وأٌضا

بتلك  األحوالفكانت توحً فً بعض  -اإلنسانابن  –عبار  

, (13:7)الشخصٌة السماوٌة الوارد ذكرها فً سفر دانٌال
                                                             

  
 ث١ٛؽ ػفبم.أ/لغاءح ِجضصح فٟ اٌؼٙض اٌجض٠ض, إٌن ِٕمٛي ِٓ وزبة 
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 ألهٌاأي شٌباً . األزمنةوالتً سٌولٌها هللا الدٌنونة فً نهاٌة 

 !."؟ محضا  

, لٌحل ملا الزمان, السنٌن الؾآ إسرابٌللقد تلهؾ بنو 

ٌّا المنتظر, اإلنسانابن , وٌنظروا مجا المنقذ المخلص , المس

لمٌالده , والوصؾ الدقٌق, معززا بمبات النبوات والرإى

وبعد كل هذه القرابن , وصلبه وقٌامته األرضوحٌاته على 

 إلىمٌلنا  !نقاوم  أنٌجب علٌنا  اإلخو ٌقول هإالء , والحجج

 !.(؟أي فً العهد القدٌم!.)فٌه رإٌة ٌسوع 

 

 

 :الكنابس اإلنجٌلٌة مدرسة :ثالثا  

 

 -!من المعاصرٌن  أٌضاوهم  -37اإلنجٌلٌةأما علماء الكنابس 

مبنٌة على الدراسات , برإٌة إختبارٌة تفسٌرٌة ,ٌتمٌزون فإنهم

, اعتمدت مبدأ. كمدرسة فلسفٌة موضوعٌة, العلمٌة اإلنجٌلٌة

ولنقرأ بعضاً مما جاء بتفسٌر عبار   !!.اإلعالناألٌمان قبل 

 "اإلنسانابن "

                                                             
-183-114: التفسٌر التطبٌقً الصفحات 37

432-897-927 
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وبالرؼم . ؼموض فٌها فً عبارات ال ملكأعلن ٌسوع أنه + 

جمٌع  أنإالّ , "اإلنسانابن "من قوله عن نفسه دابما 

وكان . الحاضرٌن كانوا ٌفهمون هذا القول على انه المسٌح

عاً بل كان هادباً شجا, لكنه لم ٌرهب, فً ذلك موته أنٌعلم 

 .(64:26متى) .ثابتاً 

لقلب نبّوة لقد كان جواب الرب ٌسوع المسٌح عبار  عن + 

معناه أنه سٌؤتً ( هللا)فالجلوس عن ٌمٌن القدر  , األدوار

, (1:111مز)  !.وأنهم هم الذٌن سٌجٌبون على أسبلته . لدٌنونتهم

 . (62:14مرقس), (13-11:21رإ)

وع المسٌح واقفاً عن والرب ٌس, لقد رأى استفانوس مجد هللا+ 

وكلمات استفانوس هنا شبٌهة بكلمات ٌسوع أمام . ٌمٌن هللا

وقد أٌدت . (69:22لوقا -62:14مرقس -64:26متى).المجلس

كما أثارت . !الرإٌا التً رآها استفانوس ما قاله الرب ٌسوع 

وحكموا علٌه , ٌسوع أدانواٌن الذ, ؼضب رإساء الٌهود

, ٌحتملوا كلمات استفانوسولم . بالموت بدعوى التجدٌؾ

 .(56:7أعمال).فهجموا علٌه وقتلوه

تتكرر خالل "  اإلنسانابن " الكثٌر من تفاصٌل الرإٌا عن + 

" اإلنسانابن "وٌذكرنا تكرار هذه التفاصٌل بؤن . بقٌة السفر

 .(3:1رإٌا).مشترك بشكل مباشر فً الدٌنونة والخالص

حٌث ٌفصل فٌها  .هذه صور  لما ٌحدث فً محاكمة الدٌنونة+ 

, كفالح ٌحصد الحصاد, المسٌح األمناء عن ؼٌر األمناء

وهو وقت الفرح للمسٌحٌٌن الذٌن . وٌفصل بٌن محاصٌله
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حٌث ٌنالون األجر , وعانوا االستشهاد, االضطهادجازوا فً 

 . (17-14:14رإ).انتظروهالذي طالما 

 ,تحتكم للمنطق والعقالنٌة  أن, أدعوك أٌها القارئ العزٌز

. تستنجده بالصالة والدعاء أنبعد , مسترشدا  بالروح القدس

المدارس  أقوالبان تمٌز الحقٌقة والحق من كل ما جاء فً 

 .بالمقارنة واالسترضاء!. أعاله الثالث

+++ 

 

ِرؾ   كابنا   "من خالل سفر دانٌال بؤنه " اإلنسانابن "لقد ع 

لٌرفع  سٌؤتً, !كربٌٍس للجنس البشري وممثله, محضا   ألهٌا

من  استشهدواوللذٌن , وٌثؤر للمضطهدٌن, الظلم عن شعبه

 أسفارفقد عرؾ من خالل , أما ٌسوع المسٌح". أجل اسمه

المخلص ,هللا ظهر بالجسد, ابن هللا الحً"العهد الجدٌد بؤنه 

ابن , األول واآلخر, الدٌان, الحق والحٌاة, الملك, (ٌسوع)

 "!. اإلنسان

لم ٌرد ذكره فً العهد  اإلنسانبن بان تعبٌر ا اإلشار تجدر 

. بعد القٌامة إالّ مّر  واحد  فقط, عن السٌد المسٌح, الجدٌد

القدٌس استفانوس , األولوتحدٌداً على لسان شهٌد المسٌحٌة 

 . (56:7أع).قبٌل استشهاده
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ممجدا " اإلنسانابن "لقد رأى هذا القدٌس الشهٌد السٌد المسٌح 

, اإلنسانلقد شاهد وشهد عن ابن أجل !. جالسا عن ٌمٌن القدر 

مإكداً !. بنفس الصور  التً رآها النبً دانٌال, حقٌقة منظور 

قرون ونٌؾ من  أربعةمن  أكثرالتً جاءت قبل , تحقٌق النبو 

الرب ٌسوع فً  وأكدها. التً رآها النبً دانٌال المسبً. الزمن

وسوؾ تبصرون ابن . قال ٌسوع أنا هو." الزمن القرٌب

جالسا  عن ٌمٌن القّوة وآتٌا  فً سحاب  اإلنسان

 .(62:14مرقس)"السماء

, األلقابكان من " اإلنسانابن "فان لقب , وكما جاء بالعنوان

فهذا االسم ٌحمل كل , نفس الرب ٌسوع إلىوالتسمٌات المحببة 

فً نفس الوقت الذي . المعنى الوصفً لشخص السٌد المسٌح

ٌتؤكد فٌه , كانسان كاملالرب ٌسوع  ناسوت, ٌتؤكد بهذا االسم

بحسب طبٌعة وروده واستخدامه فً العهدٌن القدٌم ) أٌضا

 .الهوته الكامل, (والجدٌد

ٌُّزاً " اإلنسانابن "بان عبار  , قلنا إنوال نبالػ  م  , هً األكثر ت 

من بٌن , الوحٌد  أو الفرٌد  بؤنهالم نقل  إن, ووضوحاً 

صوصها فً التً وردت ن, والنبوات, والرموز, العبارات

ا"عن , العهد القدٌم أسفار ٌّ  "!.المس

من  أكثر), والمعنى, وبذات النص, حٌث تؤكدت بتكرارها

ومشخصاً بها الرب , (العهد الجدٌد أسفارثمانٌن مر  فً 

 !.السٌد المسٌح بنفسه وعلى نفسه  أكدهابل . ٌسوع
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 الفصل السابع

 الفصح والسر المقدس

 

 

 :ألفصح

وأطلق علٌه أٌضاً , و العشاء الربانًأ, سمً بالعشاء األخٌر

ومهما كانت ". سر الشكر"واألفخارستٌا , الفصح األخٌر

أول وأهم الشعابر والطقوس الدٌنٌة , ٌبقى الفصح, التسمٌات

واستمرت أهمٌتها بل زادت , التً مورست فً العهد القدٌم

للخصوصٌة التً اتسم بها هذا السر , فً العهد الجدٌد تهاقدسٌ

 .!المقدس

. وهذا هو المعنى المقصود من كلمة الفصح, "العبور"فالفصح 

وتوجٌهه لنبٌه  -وعطفه, لتحنن هللا على شعبه, بورحٌث تم الع

من عبودٌة بنً إسرابٌل للمصرٌٌن إلى ضفة  فؤعبرهم -موسى

 .الحرٌة والتحرر

وبفٌض هذه المحبة اآللهٌة الفابقة أرسل هللا ابنه الوحٌد كً 

من , ألخالصً األعظم  النهابً بل  عبورالٌتمم بواسطته 

إلى الحرٌة , ومن استعباد أوالد آدم للخطٌة. الظلمة إلى النور

 .بمجد هللا
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وبٌن , بٌن هللا الخالق, هذا العبور الذي حقق المصالحة النهابٌة

وبهذه ". ابن هللا الوحٌد الجنس"وبواسطة , آدم وأوالده

بل إخو  الرب ٌسوع , ؼدونا أبناء هللا بالنعمة, المصالحة

ّم ورثًة لملكوته, المسٌح  .ومن ث 

 

  ؟فصح أم ولٌمة وداع

لَّم به وعلى , وعند كافة المدارس الالهوتٌة المسٌحٌة, من المس 

, بؤن الرب ٌسوع المسٌح. وجه الخصوص الكنابس الرسولٌة

فً عشٌة الفصح باللقاء الربانً مع , قد أسس سر األفخارستٌة

, مستبدالً خروؾ الفصح ألناموسً ودمه. تالمٌذه األثنً عشر

, اللذٌن استحاال بمفاعٌل الروح القدس إلى"!. بالخبز والخمر"

, وبهذا أصبح فصحنا الجدٌد, جسد ودم الرب ٌسوع المسٌح

, ."(7:5كور1)ألن فصحنا أٌضا  المسٌح قد ذبح ألجلنا "... 

بفّضٍة أو ذهب من , أنكم افتدٌتم ال بؤشٌاء تفنى عالمٌن"

كما  بدٍم كرٌمٍ بل . التً تقلدتموها من اآلباء, ٌرتكم الباطلةس

 ".(7:5كور1). من حمٍل بال عٌٍب وال دَنٍس دِم المسٌح

هذا , وألكثر من مر , لقد أثٌر وعبر تارٌخ الالهوت الكنسً

تخللته , بمثابة حفل وداعً, هل كان ذلك اللقاء: السإال

وأداء , اجتمعوا إلقامة, أم أن السٌد المسٌح وتالمٌذه. الولٌمة؟

, فؤكلوا خروؾ الفصح الطقسً. شعابر الفصح ألناموسً فقط؟

 !.والفطٌر؟, مع األعشاب المّر 
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أٌفولٌطوس خرج , فً أواخر القرن العاشر المٌالدي

لم ٌؤكلوا , بؤن السٌد المسٌح وتالمٌذه, باستنتاجه, الرومانً

للته تخ. إنما كان عشاء  وداعٌا وحسب!. الفصح ألناموسً

   .!توصٌات الوداع

 

, !المجددٌن هإالء اإلخو وكؤن , والٌوم ٌعٌد التارٌخ نفسه

 !.ٌتبنون أفكار أٌفولٌطوس الرومانً هذا

إن ذلك اللقاء كان  ]] –216الدلٌل ص –حٌث جاء عن شربنتٌه  "

, بؤن ٌبقوا, أعطى ٌسوع تعلٌماته لتالمٌذه, بمثابة عشاء وداع

ً به ٌقول ومن خالل مثل الشٌخ كؤن[. [ !.متحابٌن متحدٌن

, بهذا الخصوص, الذي أورده, 38وولدٌه وعشٌة الوداع األخٌر

بتوزٌع ارث مجده علٌهم فً هذا , بؤن ٌسوع قد وعد تالمٌذه

ٌّاهم!. اللقاء فً األزمنة األواخرٌة .. برجاء القٌامة.. مإمالً إ

.!! 

مهما كانت : سٌاق فصحً -3]]: فٌقول 39أّما سكورانٌك

ال , بشؤن دقة تارٌخ العشاء؟, بٌن ٌوحنا واإلزابٌٌن! قضاتالتنا

فً جعل  !إرادة اإلنجٌلٌٌن اإلزابٌٌنٌسعنا إالّ أن نكتشؾ 

فضالً عن . فً سٌاق الفصح الٌهودي والعهد, رواٌة التؤسٌس

 [[!!. بعد فصحً على الحدثإضفاء رؼبتهم فً 

                                                             
  
   الملحق م 
  
ٚإٌن  – 1:اٍبع,219م–ػفبم .ة. أ -جبء فٟ وزبة لغاءح ِجضصح 

 .اٌظٞ ث١ٓ لٛؿ١ٓ ِمزجؾ
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ال ٌرى المفسرون فً العشاء  ]:]41وجاء فً نفس المصدر

ٌتحدث اإلزابٌون   -  : عشاًء فصحٌاً لألسباب التالٌة, خٌراأل

ولكنهم ال ٌدلون بؤٌة معلومات عن تفاصٌل , كثٌراً عن الفصح

الذي لم ٌرد فٌه قط ذكر الحمل !. هذا العشاء الطقسً

 !.الذي ٌحتل مكانة القلب فً العشاء الفصحً. 41!الفصحً

فمعناه , لة الفصحلٌ, إذا كان العشاء قد تم بحسب اإلزابٌٌن -  

وذلك , !قد تمت فً عٌد الفصح, أن أحداث اآلالم والصلب

 !.ٌستحٌل بحكم فرٌضة العٌد

محاكمة ٌسوع عشٌة الفصح , ٌحدد إنجٌل ٌوحنا -   

 –! مما ٌنفً كون العشاء األخٌر عشاًء فصحٌاً , (14:19ٌو)

وٌمنح المفسرون ثقة كبٌر  إلشارات إنجٌل ٌوحنا التارٌخٌة 

 "[[.-!فٌةوالجؽرا

, المدرسة البٌبلٌة علماء, بعض من أفكار, لقد أوردنا فً أعاله

والمحصور  , أو العشاء الفصحً, فٌما ٌخص العشاء األخٌر

 (."[]...[]")بٌن العالمتٌن 

                                                             
  

 – ث١ٛؽ ػفبم.أ/لغاءح ِجضصح فٟ اٌؼٙض اٌجض٠ض, ي ِٓ وزبةإٌن ِٕمٛ

  2٘بِق - 21م
  
ٚفٟ أٚي أ٠بَ اٌفط١غ رمضَ اٌزال١ِظ ئٌٝ ٠ـٛع لبئ١ٍٓ  

فمبي اط٘جٛا ئٌٝ  .أ٠ٓ رغ٠ض أْ ٔؼض ٌه ٌزأوً اٌفوخ, ٌٗ

اٌّؼٍُ ٠مٛي ئْ ٚلزٟ . اٌّض٠ٕخ ئٌٝ فالْ ٚلٌٛٛا ٌٗ

اٌزال١ِظ  ففؼً. ػٕضن أهٕغ اٌفوخ ِغ رال١ِظٞ. لغ٠ت

 ؟! (6 -3:29 ِذ) .وّب أِغُ٘ ٠ـٛع ٚأػّضٚا اٌفوخ
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وألزمنة , ولنطلع عزٌزي القارئ على آراء علماء آخرٌن

بالنسبة , ولنؤخذ الرأي المعتمد. ؟!!متفرقة ومتباعد  أٌضاً 

ول وبثقة بؤن جمٌع الكنابس وممكن الق), كسٌةوذكنٌسة األرثلل

 ,(كسٌة تعتمد اآلراء التالٌة بهذا الخصوصذواألرث

القدٌسٌن ٌوحنا ذهبً , المعروفٌن الكنٌسة األجالءمن الهوتًٌ 

. وٌوحنا أسقؾ دارا, وموسى بن الحجر, ولوسابٌوس, الفم

ٌسٌوس أن القدٌس العالمة مار دٌون, ومن الجدٌر بالقول

مدونا , هم فً هذا الصددقد جمع آراء,   ٌعقوب ابن الصلٌبً

. العهد الجدٌدتفسٌر  الدر الفرٌد فً ,إٌاها وآخذاً بها فً مإلفه

 :ومما ٌخص الفصح ألناموسً ٌقول

وإن لم , أن خروؾ الفصح كان موجوداً , ٌقول ابن الصلٌبً .1

, عمستنتجاً ذلك من حٌا  ٌسو!. ٌرد ذكر ذلك بصرٌح العبار 

, (بِكر) ـكَ و دخول الهٌكل , كالختان, ومن ممارساته الناموسٌة

وكذلك من سٌاقات . سنة( 12)وحضوره فً الهٌكل بعمر الـ

 الحوار والحدث فٌستطرد قابالً؛

, (17:26متى)" أٌن ُنِعدُّ لك الفصح؟"ٌتضح من سإال التالمٌذ  .2

ام و الزدح. لتركهم األهل والبٌت أوالً , أنهم لم ٌكن لهم بٌت

وال بدَّ أن ٌكون فصحه هذا . مدٌنة أورشلٌم فً هكذا أٌام ثانٌاً 

بؤن ٌعدُّ له " !فالن"ألن السٌد قد أوعز إلى . بحسب الناموس

وقد أعلمه مسبقاً بعدد األشخاص الذٌن !". الخروؾ", الفصح

                                                             
:2
ِطغاْ آِض فٟ , ٚ٘ٛ اٌؼالِخ ِبع ص٠ٛٔٛؿ١ٛؽ ٠ؼمٛة اثٓ اٌو١ٍجٟ 

ِٚٓ اٌجض٠غ ثبٌظوغ ثأْ رفبؿ١غٖ لض اػزّض٘ب . اٌمغْ اٌضبٟٔ ػلغ ا١ٌّالصٞ

 ُِٕٚٙ اٌال٘ٛرٟ اٌىج١غ اٌّؼغٚف رِٛب. اٌىض١غ ِٓ اٌال٘ٛر١١ٓ اٌظ٠ٓ أرٛا ثؼضٖ

 .   األو٠ٕٟٛ
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وبحسب , فً تلكم العلٌة, سٌكونون مع الرب ٌسوع المسٌح

قد أعدَّ شٌباً , (18:26متى)"فالن"فٌكون هذا الـ. الشرٌعة ثالثاً 

وأن ال . وتالمٌذه ٌكفً للجمٌع أي للسٌد المسٌح, "أي الفصح"

بل ممارسة , علماً أنه لم ٌكن عشاًء للشبع -ٌبقى منه شًء  

 .-طقسٌة ناموسٌة وحسب

لتوجب على , ولو أن السٌد المسٌح لم ٌؤكل الفصح ألناموسً .3

أو حتى , ن ٌذكروهأو على األقل أ -, التالمٌذ أن ٌسؤلوه

إن كان ٌرٌد أن ٌؤكل الفصح أم , -ألنهم اعتادوا ذلك! ٌطالبوه

وبذلك ٌتضح انه كان ٌؤكل الفصح كل سنة وهذه السنة . ال؟

 .43أٌضاً 

أن سٌدنا أكل أواًل الفصح , وٌإكد القدٌس ابن الصلٌبً قابالً  .4

, وبعد ذلك اتكؤ على المابد . هو وتالمٌذه! كما ٌجب, ألناموسً

 .للعشاء(   جلس أي)

.  (16-15:22و لوقا29-22:26متى)وبعد وجبة العشاء بدأ ٌكلمهم .5

 .(11-4:13ٌوحنا)وقام عن العشاء وؼسل أرجلهم 

فً ؼضون القرنٌن التاسع عشر , أما علماء الالهوت المحدثٌن

فلهم رأٌهم . 45والعشرٌن ومن عموم الكنابس اإلنجٌلٌة

                                                             
  
ٚػٍٝ اٌظ٠ٓ , أْ ٠ىْٛ سغٚف اٌفوخ ِل٠ٛب, جبء ثٕبِٛؽ ِٛؿٝ 

, ٚأدظ٠زُٙ فٟ أعجٍُٙ, ٚادمبؤُ٘ ِلضٚصح, أْ ٠ىٛٔٛا ٚالف١ٓ, ٠أوٍٖٛ

ِز١ٙئ١ٓ , ٚوأُٔٙ ِز١ٙج١ٓ. ٠ٚأوٍْٛ ػٍٝ َػَجً, ٚػو١ُٙ فٟ أ٠ض٠ُٙ

 . ٚوبْ ٠إسظ ِغ اٌشغٚف دلبئق ِّغح ِغ سجؼ اٌفط١غ!. ٌٍغد١ً
  
, اٌزٟ وبٔذ رؼزجغ ٠ِٛئظ  , صُ ٠جٍؾ اٌج١ّغ ٌزٕبٚي ٚججخ اٌؼلبءِٚٓ  

ٚرإسظ ثؼض , اٌٛججخ اٌغظائ١خ اٌغئ١ـ١خ فٟ د١بح اٌؼبئٍخ ا١ٌٙٛص٠خ ا١ِٛ١ٌخ

 .اٌغغٚة ِجبكغحً 
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ص  -التطبٌقً حٌث جاء بالتفسٌر. المدروس بهذا الخصوص

 :ما ٌلً 8-7:22لوقا -291

 

ٌُِعّدا الحمل "...  ( الخروؾ)وكان على بطرس وٌوحنا أن 

 !."وكذلك الفطٌر وكل ما ٌلزم لالحتفال , للفصح

ال  اً وكان فصح العلٌة ناموسٌ, أي انه كان هناك خروؾ فصح

وما أوردته البشار  , ما ٌخص التوقٌت أما فً. رٌب فً ذلك

( ٌوحنا)من جهة و, (ولوقا, مرقس, متى), زابٌةاإلنجٌلٌة اإل

 :فإنه, من جهة أخرى

ثم قبل ",أتى إلى بٌت عنٌا, ٌقول الكتاب أن السٌد المسٌح - أ

حٌث كان لعازر , أتى ٌسوع إلى بٌت عنٌا الفصح بستة أٌام

بان , ٌعنً ذلك". (1:12ٌوحنا).الذي أقامه من األموات, المٌت

مما كان ٌتوجب . ٌوم الجمعة كان موافقاً , الفصح فً ذلك العام

وبذلك . الخمٌس لٌلة الجمعةعلى الٌهود بؤكل الفصح ٌوم 

فً زمنه , بان السٌد المسٌح قد أكل الفصح, ٌنطبق قول القابلٌن

دلٌلهم . وهو بعد ؼروب ٌوم الخمٌس لٌلة الجمعة, ألناموسً

ٌوم ( الفصح)من أنه أكله , ما قاله القدٌس مرقس, فً ذلك

                                                                                                    
:1
, ألٔٙب اػزّضد إٌن اإلٔج١ٍٟ, صػ١ذ ثبٌىٕبئؾ اإلٔج١ٍ١خ 

ٚعفٌذ اٌطمٛؽ ٚاٌلؼبئغ ٚا٢ثبئ١بد ٚاٌزم١ٍض اٌّزجغ فٟ 

ػٍّب . وـ١خ ٚاٌىبص١ٌٛى١خٛطوبٌى١ٕـخ األعص, بئؾ اٌغؿ١ٌٛخاٌىٕ

ألٔٙب , !أْ ج١ّغ وٕبئؾ اٌّـ١خ فٟ اٌؼبٌُ رؼزجغ ئٔج١ٍ١خ أ٠ٌب

 !!.ٚال رؼ١ٍُ ؿٛاٖ, رزجغ ٚرؼزّض ئٔج١ً اٌّـ١خ اٌٛادض
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( خروؾ)ذي كانوا ٌذبحون فٌه ال, الفطٌر

(1:14مرقس)الفصح
46 . 

والحكم علٌه , تسلٌم الرب ٌسوع المسٌح أنالدلٌل الثانً هو  - ب

حٌث نرى . كان ٌتزامن قبل الفصح الٌهودي, باإلعدام

من , ٌسؤل الٌهود, (وكما هو متبع فً كل عٌد), بٌالطس

فً  - الشخصٌات الٌهودٌة -من السجناء , ترٌدون أن أطلق لكم

أم , رٌدون أن أطلق لكم ٌسوعأت. هذا العٌد ؟

47باسبارا
 .(16-15:27متى)

 

قد , الٌونان والسرٌان بان مخلصنا, لقد أقرَّ ؼالبٌة العلماء

بخالؾ الٌهود .  الصحٌحتناول الفصح ألناموسً فً زمنه 

وهذا ما أكده القدٌس !. الذٌن تؤخروا عن أكله لٌصلبوا المسٌح

بؤنه كان ٌتوجب أن ٌإكل الفصح  ",حٌث ٌقول, ابن الصلٌبً

ألن الجمعة قد توافقت كؤول ٌوم , فً لٌلة الجمعة من تلك السنة

. وكان وقوعها فً الخامس عشر من القمر. الفطٌر أسبوعمن 

وهكذا ٌكون !. والناموس ٌؤمر بذبح الفصح فً الرابع عشر

. لٌلة الجمعة, السٌد المسٌح قد أكل الفصح فً مساء الخمٌس

وذلك من قول القدٌس . هود فتركوه إلى لٌلة السبتأما الٌ

 "  48!.كً ال ٌتنجسوا, لم ٌدخلوا الدٌوان بؤنهم, ٌوحنا

                                                             
:9
ألْ اٌىزبة ٠مٛي , ثؼض غغٚة اٌلّؾ, ٠ؼزجغ ثضء ا١ٌَٛ فٟ اٌؼٙض اٌمض٠ُ 

 .أ٠ٌبً اػزجغرٗ اٌى١ٕـخ ٚ٘ىظا, ٚوبْ ِـبء ٚوبْ هجبح
:3
, وبْ ا١ٌٙٛص ٠أٍِْٛ ف١ٗ ثطالً ل١ِٛبً , ٌٚلغاؿزٗ, ثبعا ثبؽ ٌن كمٟ 

 !.ٌّٛاجٙخ اٌغِٚبْ
:1
٠ٕجؾ ا١ٌٙٛصٞ , وبْ صسٛي ٠ٙٛصٞ ئٌٝ ث١ذ أِّٟ, دـت كغ٠ؼخ ا١ٌٙٛص 

ٚوٕز١جخ طٌه ال ٠ـّخ ٌٗ أْ ٠لزغن فٟ اٌؼجبصح فٟ ا١ٌٙىً أٚ فٟ . ٍمـ١بً 

 -139طج١مٟ م اٌزفـ١غ اٌز -األػ١بص
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, وكان صبح, ثم جاإا بٌسوع من عند قٌافا إلى دار الوالٌة

ولم ٌدخلوا هم إلى دار الوالٌة لكً ال ٌتنجسوا فٌؤكلون 

أكلوا  مما ٌدل على أنهم لم ٌكونوا قد.  (28:18ٌوحنا) .الفصح

 .49الفصح بعد

قد , بؤن السٌد المسٌح, مما سبق ٌمكن أن تتبٌن خالصة الحقٌقة

 -الخروؾ والحشابش المرة والفطٌر -أكل الفصح ألناموسً

وأن الٌهود هم الذٌن . مع تالمٌذه وفً زمنه الشرعً الصحٌح

فعلتهم  نفذواكً ٌ, قد تؤخروا ٌوماً كامالً عن أكل الفصح

أن الرب , تإكد لنا أسفار العهد الجدٌد!. وٌتخلصوا من ٌسوع

حٌث أدخلته . بالتطبٌقات الطقسٌة الناموسٌة, ٌسوع كان ملتزماً 

!. من حمام أو ٌمام, أمه الهٌكل لتقدٌم النذور الناموسٌة

وصعوده إلى أورشلٌم فً العٌد وهو فً الثانٌة عشر  , والختان

ٌث ح,!وهو فً القبر, حتى بعد موته على الصلٌب. من عمره

فجر الٌوم , بحسب الناموس الموسويالنسو  بالحنوط  ذهبت

وهو الذي صرح !!. الثالث إلى القبر لٌحنطن جسد الرب ٌسوع

مما ٌدل داللة قاطعة . جبت ألكمل الناموس ال ألنقضه ,قابالً 

بل , ناموسٌاً , بؤن الرب ٌسوع المسٌح كان فً حٌاته الناسوتٌة

 !.وطقسٌاً أٌضاً !.ناموسٌاً ملتزما

 

 

 

 

                                                             
:6
 13:ألثٓ اٌو١ٍجٟ م  21-6:29 رفـ١غ ِزٝ 
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 سرُّ ألقربان ألمقد س

 

 

 

 :إنجٌل ٌوحنا إصحاح

ُِِى35 ٌَب»: َُٖشُّع َفَأَجبَت َّ َأ َٖبِث ُخِتُز ُُ َّ ُْٖلِتُل َفبهَِّذٔ. اْهَح  اَل ِإَه
ًُ َّاهَِّذٔ َُٖجُّع، 33ًِ. َأَتدًا َِٖعَطُص اَل ِتٕ ُْٖؤِي  َهُنِى ُكْوُح َّهِن

َُّنِى ُِٖخُيٌِّٕ ِإ ًَ َّاَل َرَأ 33َّ ،ُخْؤِيٌُّ َُ َيب ُنلَّ َّهِن َُِت  ِهٕ اُٗة َٖ
َْٖأِخٕ َّ، َش ًِ ِإَه َّ َْٖأِح ََّي َُ اَل ِإَه   ،َأَتدًا اْهَخبِرِر ِإَهٓ َأْطَرِح

ًَ ٌََزْهُح َفَلِد33  اهَِّذٔ َيِضَٖئَج َتْل َيِضَٖئِخٕ، أُلِخىَّ اَل اهشََّيبِء، ِي
ٌِٕ 33َُ. َأِرَشَو َٕ ََّيِضَٖئُخ ُِ ًِ ًِ َأَحَدًا َأَدَع اَل َأ ُِِى ِييَّ ََُت  ِهٕ َّ
ِِِوُم، َُ َتْل َٖ ِِّى ِفٕ ُأِكُٖي َٖ َّ! ٌََعِى04 .اأَلِخِٖر اْه َٕ َأِتٕ َيِضَٖئَج ِإ ُِ 

َّ ًِ ُنلَّ َأ ًَ ََٖرْ َي ًُ ااِلِت ُْٖؤِي َّ َِ ًُ ِت َُ َخُنّ َٖبُث َه َُّٖج، اْهَح  اأَلَتِد
َُ ٌَب ََّشُأِكُٖي ِِّى ِفٕ َأ َٖ  .«اأَلِخِٖر اْه

ُُِّد َفَأَخَذ01  َٖ ًَ اْه َُ َُٖشَّع َعَوٓ ََٖخَذيَُّرّ ٌَّ ٌَب»: َكبَل أَل  اْهُخِتُز َأ
ًَ ٌََزَل اهَِّذٔ َِٖس»: ََّكبُهّا04 .«اهشََّيبِء ِي ًَ َُٖشَّع ََُذا َأَه  اِت

ًُ ٌَِعِرُف اهَِّذٔ ُُّٖشَف، ٍُ ٌَِح َُ، َأَتب َِٖف َُّأيَّ  ٌََزْهُح ِإِّٕ: َُٖلُّل َفَن
ًَ ُِِى03 «بِء؟اهشََّي ِي ٌَُنِى ِفَٖيب َخَخَذيَُّرّا اَل»: َُٖشُّع َفَأَجبَت ِٖ  !َت
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ًِ َأَحٌد َْٖلِدُر اَل00 َٕ َأ َّ َْٖأِخ َُ ِإَذا ِإالَّ ِإَه  اهَِّذٔ اُٗة اِجَخَذَت
ٌِٕ ٌَب. َأِرَشَو َُ ََّأ ِِّى ِفٕ ُأِكُٖي َٖ  ُنُخِة ِفٕ َجبَء05 .اأَلِخِٖر اْه
َٖبِء ٌِْت ََٖخَعوَُّى: اأَل ًَ اْهَجِيُٖع َش ًِ َُّنلُّ. اهلِل ِي ََٖخَعوَُّى اَٗة َِٖشَيُع َي َّ 

َُ ٌْ َّ َْٖأِخٕ ِي َِٖس03. ِإَه ٌَٓ ََّه َّ ََُذا َيِع  َفَيب: اَٗة َرَأْ َأَحدًا َأ
ٍُ ًَ اهَِّذٔ ِإالَّ َرآ َّ. اهلِل َيَع َنب ُُ ٍُ  اْهَحق03َّ .اَٗة َرَأْ َِّحَد

َّ: َهُنِى َأُكُّل اْهَحقَّ ًُ اهَِّذٔ ِإ َُ ِتٕ ُْٖؤِي َٖبٌث َفَو ٌَّٖج َح ٌَب03. َأَتِد  َأ
َّ َٖبِث ُخِتُز ُُ َّ َأَتبُؤُنُى َأَنَل03. اْهَح َِّٖج ِفٕ اْهَي   َيبُخّا، ُذىَّ اْهَترِّ
54ًِ ٌَب َُب َّهِن ًَ اهَّبِزُل اْهُخِتُز ُُ َْٖأُنَل اهشََّيبِء ِي َُ ِه ٌْ ًُ ِي ٌَْشب  اإِل
ٌَب51 .َُٖيُّح َفاَل ُّ ْهُخِتُزا َأ ًَ ٌََزَل اهَِّذٔ اْهَح ًِ. اهشََّيبِء ِي  َأَنَل ِإ
ًِ َأَحٌد َٖب اْهُخِتِز ََُذا ِي َُ اهَِّذٔ َّاْهُخِتُز. اأَلَتِد ِإَهٓ َِٖح ٌَب، ُأَكدُِّي َّ َأ ُُ 

َُ َجَشِدٔ، ًِ َأِتُذُه ًِ َأِجِل ِي َٖب َأ  .«اْهَعبَهُى َِٖح
ًَ ٌِٖفًبَع ِجَدااًل اْهَناَلُى ََُذا َفَأَذبَر54  ِٖ ُِِّد، َت َٖ : ََّخَشبَءُهّا اْه
َِٖف» ًِ ََُذا َْٖلِدُر َن ٌَب َأ َٖ ٍُ ُِٖعِط َُ؟ َجَشَد ٌَْأُنَو ُِِى53 «ِه  َفَأَجبَت

ًِ َجَشَد َخْأُنُوّا َهِى ِإَذا: َهُنِى َأُكُّل اْهَحقَّ اْهَحقَّ»: َُٖشُّع  اِت
ًِ ٌَْشب َُ ََّخْضَرُتّا اإِل َٖبَث َفاَل َدَي 50ًِ. َداِخِوُنِى ِٕف َهُنِى َح  َْٖأُنْل َي
َْٖضَر َجَشِدٔ َُ َدِيٕ، ِة َّ َٖبٌث َفَو ٌَّٖج، َح ٌَب َأَتِد َُ ََّأ ِِّى ِفٕ ُأِكُٖي َٖ  اْه
55َّ اأَلِخِٖر، َّ َجَشِدٔ أَل ُّ، اهطََّعبُى ُُ َّ ََّدِيٕ اْهَحِلِٖل ُُ 
ُّ اهضََّراُة ًِ َُّنل53ُّ .اْهَحِلِٖل َْٖضَر َجَشِدٔ َْٖأُنُل َي  َدِيٕ، ُةَّ

َّ َْٖذُتُح ٌَب ِف َِ ََّأ ِّٕ ََّنَيب53. ِفٖ َٖب َأ ِّ ِتبِٗة َأِح  اهَِّذٔ اْهَح
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،ٌِٕ َٖب َفَنذِهَم َأِرَشَو ًِ ِتٕ َِٖح ٌِٕ َي َّ ََُذا53. َْٖأُنُو  اهَِّذٔ اْهُخِتُز ُُ
ًَ ٌََزَل َّ اهشََّيبِء، ِي ُُ َِٖس َّ ِّ َه َُ اهَِّذٔ َنبْهَي  ُذىَّ َأَتبُؤُنِى َأَنَو

َٖب اْهُخِتَز ََُذا َْٖأُنُل َفبهَِّذٔ. َيبُخّا  .«اأَلَتِد ِإَهٓ َِٖح
َُ ََُذا53  َُ ُنوُّ َّ اْهَيِجَيِع ِفٕ َُٖشُّع َكبَه ُُ ٌَبُحَّى ِفٕ َُٖعوُِّى َّ  .َنْفَر
َُ َفَويَّب34  ًَ َشِيَع ًِ َنِذُٖرّ ٍِ ِي  ََُذا َأِصَعَة َيب»: َكبُهّا َخاَلِيِٖذ

ًِ! اْهَناَلَى َُ؟ ُٖقُِٖط َي َِ ِفٕ َُٖشُّع َفَعِوَى31 «َشَيبَع َّ ٌَْفِش  َأ
ٍُ ًَ، َخاَلِيَٖذ ُِِى ََٖخَذيَُّرّ ََُذا»: َفَشَأَه  ٌُُفِّشُنِى؟ ِفٕ اهضُُّنَّم َِٖتَعُد َأ

ِّ َفَيبَذا34 ُِٖخُى َه ًَ َرَأ ًِ اِت ٌَْشب ُِٖد ِإَهٓ َصبِعدًا اإِل ًَ َح  َكِتاًل؟ َنب
َّ اهرُُّّح33 َٖبَث، ُِٕٖعِط اهَِّذٔ ُُ ِٖئًب ُِٖفُٖد َفاَل اْهَجَشُد َأيَّب اْهَح . َض

َِ َنوَِّيُخُنِى اهَِّذٔ اْهَناَلُى َّ ِت َٖب ُرٌّح ُُ 30َّ. ٌث ََّح ٌُْنِى َتِعضًب َّهِن  ِي
ًَ اَل ٌُّ ًَ َفَلِد «!ُْٖؤِي ٌُْذ َُٖشُّع َنب ًِ َِٖعِرُف اْهَتِدِء ُي ًَ ُُُى َي  اَل اهَِّذٖ

ًَ َِ، ُْٖؤِيٌُّ ًِ ِت َّ ََّي َُ اهَِّذٔ ُُ  ُكْوُح ِهذِهَم»: َكبَل ُذى35َّ. َشَُٖخٌُّ
ًِ َأَحٌد َْٖلِدُر اَل: َهُنِى َٕ َأ َّ َْٖأِخ َُ ِإَذا ِإالَّ ِإَه ََُت  .«ذِهَم اُٗة َّ

 33ًِ َّْكِح َذِهَم ِي ٍُ اْه ًَ ََُجَر ًِ َنِذُٖرّ َِ، ِي  َُٖعُّدّا ََّهِى َأْخَتبِع
َُ ِِٕهاِلْذ َفَلبَل33! َْٖخَتُعٌَّ ٌُْخِى»: ِخْوِيٖذًا َعَضَر ٌَ ًَ ََّأ ًِ َأُخِرُٖدّ  َأ
َُُتّا ُِِى؟ َخْذ 33َُ «ِيْذَو ًُ َفَأَجبَت ًِ ِإَهٓ»: ُتْطُرُس ِشِيَعب َُُة َي  ٌَْذ

ٌَْدَم ةُّ َٖبَر َٖبِث َناَلُى َِّع َِّٖج اْهَح 33ًُ. اأَلَتِد ٌَب آَيَّب ٌَِح ََّم ََّعَرْف  َأ
 «!اهلِل ُكدُُّّس
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حٌث , من بدء الحٌا  البشرٌة على األرضالقرابٌن  عرفت

أن أبوٌنا آدم وحواء استترا بجلود , ٌخبرنا الكتاب المقدس

, وأؼلب القرابٌن!. بعد خروجهما من الفردوس.. الحٌوانات

ٌقدمها . تقدم كفدٌة كفارٌة, كانت عبار  عن ذبابح حٌوانٌة

 .اإلنسان عن ذنوبه

جمٌع أنواع , سٌحجاء العهد الجدٌد لٌستبدل الرب ٌسوع الم

الذبٌحة ؼٌر , باألفخارستٌة, الذبابح الحٌوانٌة الكفارٌة

سر القربان إنه !. لمتناولٌها.. لمؽفرة جمٌع الخطاٌا, الدموٌة

  .المقدس

لٌلة . هذا السر الذي وضعه وأسسه الرب ٌسوع المسٌح نفسه

أخذ الرب , بعد أن أخذ الفصح ألناموسً مع تالمٌذه. الفصح

(. كلوا )وبارك وكسر وأعطى لتالمٌذه قاباًل لهم ٌسوع الخبز 

 (.اشربوا) وأخذ الكؤس وشكر وأعطاهم قابالً 

وأعطى , وفٌما هم ٌؤكلون أخذ ٌسوع الخبز وبارك وكسر "

وأخذ الكؤس وشكر . هذا هو جسدي. خذوا كلوا, التالمٌذ وقال

 ألن هذا هو دمً الذي. وأعطاهم قابال  اشربوا منها كلكم

لمؽفرة , الذي ٌسفك من أجل كثٌرٌن, دٌدللعهد الج

 ".(2851-26:26متى).الخطاٌا

فصحنا الجدٌد ألنه استحال , (الخبز والخمر)وبذلك أصبح هذا 

الذي هو , بحق إلى جسد ودم الرب ٌسوع المسٌح األقدسٌن

 .(7:5كور1)فصح العهد الجدٌد

  

 
                                                             

  
   -  2  و لوقا   -  2  مرقص 
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   إطار     

 

 استحالة الخبز والخمر 
  إلى

 سوع الذيجسد ودم الرب ٌ
 اخذ من العذراء القدٌسة

 

بٌدٌه وباركه  أخذههل أن الخبز الذي , علٌنا أن نسؤل هنا

من  أخذههو نفس الجسد الذي , وقدسه وسماه جسده

هل هو , وكذا الخمر الذي هو الدم. ؟آخرأم هو شا , العذراء

 .ؼٌر ذلك؟ أم, من العذراء أخذهالذي  اآلخر

وقد . ذٌن من العذراءذات جسده ودمه الل أنهما: نقول

نرد  .؟ ٌكون هذا؟ أنكٌؾ ٌمكن : ٌعترض شخص فٌقول

 األرضترابا من , فً البدء أخذتإن الٌمٌن التً : علٌه

 إلىذلك الخبز  أحالتجسد ادم هً نفسها التً  إلى وأحالته

الخمر  أحالتوهً نفسها , جسد الكلمة التً من العذراء

الروح  أنهذا  إلى ؾأض. وجعلت منها الدم الذي من العذراء

, القدس الذي جعل لحم الخروؾ فً مصر لخالص العبرانٌٌن

من جسده الذي من العذراء  وجعلالخبز  أحالهو نفسه 

 الدم الذي من العذراء إلىالخمر  أحالوهو الذي , القدٌسة
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الروح القدس الذي حل فً  أننفهم  أٌضاوالٌوم . القدٌسة

د ودم كلمة هللا اللذٌن وجعل من دمابها جس, العذراء أحشاء

وٌجعل من , هو نفسه الذي ٌحل على المذبح, ٌقدمهما الكاهن

اللذٌن , جسد ودم كلمة هللا, الموضوعٌن علٌه, الخبز والخمر

وذلك بوساطة الكاهن الذي ٌحتفل , من العذراء مرٌم أخذهما

التً حدثت فً , نفهم المعجزة الكبرى أنكما ٌجب . بالقداس

واكل من , ؤ مساء  على المابدة مع التالمٌذحٌث اتك, العلٌة

أال تفوق هذه . وشرب من دمه وسقاهم وأطعمهمجسده 

ال تكون , البشر أدركها فإذا؟؟ المعجزة اإلدراك البشري

كسر بٌدٌه :"ٌقول مار افرام فً قصٌدته عن الفطٌر .معجزة

وهو  كؤساثم مزج , جسده الذي من مرٌم إلىالخبز  وأحال

فقد قدم ربٌس الكهنة الؽافر نفسه بنفسه , عطىوأدمه الؽافر 

 ."ذبٌحة  

 
 ترجمة نٌافة المطران / ابن كٌفا   للمطران موسى/تفسٌر القداس 

مار                                                                       

 2: ص -ؼرٌؽورٌوس صلٌبا شمعون

 

 

 
                                                             

  
ث١ٓ –فٟ ثٍض 1 1ٌٚض ػبَ , ٘ٛ ِٛؿٝ ثٓ كّؼْٛ اٌّضػٛ اثٓ و١فب 

ث١ض اٌجطغ٠غن ,ثبؿُ ؿ١ٛع٠ٛؽ, عؿُ أؿمفب,-اٌؼغاق/اٌّٛهً ٚؿٕجبع

ر١ٕخ ؿٕخ ٚ, ٌج١ش عاِبْ ٚث١ش و١ٛٔب صُ اٌّٛهً, ٠191ٛدٕب اٌضبٟٔ ؿٕخ 

 .فٟ ص٠غ ِبع ؿغج١ؾ 611
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 األفخارستٌة والمسٌحٌٌن األوابل

 

ٌص لموقؾ الرسل األطهار والكنٌسة المسٌحٌة هذا تلخ

 :من سر األفخارستٌة ومفهومها, الصؽٌر  األولى

لقد تمسكت كنٌسة الرسل تمسكا وثٌقا بما تسلمته من الرب  .1

.. ألننً تسلمت من الرب ما سلمتكم أٌضا ", ٌسوع

, بإٌمان راسخ أن الخبز والخمر البسٌطٌن" .(23:11كور1)

قدس فً سر األفخارستٌا إلى جسد ودم ٌتحوالن بفعل الروح ال

والرسول بولس ٌإكد لنا حقٌقة هذه . فادٌنا الرب ٌسوع المسٌح

 .(11,11االصحاح)العقٌد  فً رسالته إلى الكورنثٌٌن 

. لقد آمنت كنٌسة الرسل أن األفخارستٌة ذبٌحة ؼٌر دموٌة .2

 .دادا لذبٌحة الصلٌبتوأنها فً طبٌعتها وجوهرها إم

واتحاد , سٌح ودمهكشركة بجسد الم( فخارستٌةسر األ) اعتبار  .3

تشبٌه , وفً تعلٌم الرسل األطهار. البعضومع بعضنا , به

فكما أن حبات كثٌر  , لطٌؾ التحاد المإمنٌن فً هذا الجسد

فً تالل وودٌان , من القمح المزروع فً جهات متفرقة

الذي ), الخبز الواحد رؼٌؾ قد اشتركت فً تكوٌن, !وسهول

ذا تطلب الكنٌسة من هللا أن ٌجمعها من أقاصً هك, (تقدس

وبهذا الخصوص . لٌكونوا واحداً فً المسٌح ٌسوع.. األرض

الذي هو  -جمٌع آكلً هذا الخبز(: " لٌتزمان)ٌقول األستاذ 

 ".ٌصٌرون متحدٌن فً جسد واحد معا   –جسد المسٌح 

ألنه : انه طقس ذكرى عٌنٌة لموت المسٌح وقٌامته .4

ً فً الطبٌعة والجوهر لذبٌحة الصلٌب على االمتداد الحقٌق
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 لذكرياصنعواهذا )بـوهذا ماعناه الرب , الجلجثة

 .((26-25:11كورنثوس1و19:22لوقا)..

بمفاعٌل هذا السر , والرعٌل األول, لقد آمنت كنٌسة الرسل .5

فهو ٌمنحنا . ببركاته الروحٌة التً ال تحصى. العجٌبة الفابقة

الؽذاء الدابم . وحٌاً  أبدٌة, المسٌحوثباتا فً , ؼفرانا لخطاٌانا

 .والمحًٌ ألرواحنا وأنفسنا وأجسادنا

, الذٌن درسوا, ن من الالهوتٌٌنهذا ما استخلصه المختصو

تلك الوثٌقة ( الدسقالٌة الدٌدسقالٌة أو)تعالٌم الرسل األطهار 

واعتبروا . ذبٌحة حقٌقٌةبؤن األفخارستٌة ما هً إالّ  .المبكر 

, !اهدا  على وجود هللا الحقٌقً فً هذا السرش, ما ورد فٌها

 .وأنه لٌس رمزاَ وحسب

بؤنها , فهً ترى بخصوص األفخارستٌة, أما المدرسة البٌبلٌة

للتذكر وللتذكٌر الرمزي , ذكروٌة, بانوراما تصوٌرٌة تعبٌرٌة

ن هذه المدرسة ال تإمن وكنتٌجة لهذا الرأي فإ!. وحسب

!. دم حقٌقٌٌن للسٌد المسٌحباستحالة الخبز والخمر إلى جسد و

أسس المعرفة على حٌث أن فلسفة األٌمان عندهم مبنٌة 

فلن ٌدركها أي , وبما أن هذه االستحالة هً سرٌّ الهً. المسبقة؟

 .بل علٌنا قبولها كحقٌقة مطلقة باإلٌمان, امرئ مهما كان

وتحت عنوان عشاء , (216/الدلٌل ص)فً  52شربنتٌه. ٌقول أ" 

لقد وضع متى ومرقس ولوقا : )  !ة نبوٌةبادرأو , طقسً

ولكنهم اختلفوا ... أجواء الفصح الٌهودي العشاء السري فً 

 !("بالشعور بمعناه

                                                             
  
 ث١ٛؽ ػفبم.أ/لغاءح ِجضصح فٟ اٌؼٙض اٌجض٠ض, إٌن ِٕمٛي ِٓ وزبة 
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قد , بالرؼم من أن الرسل المباركٌن وأبناء الكنٌسة األولى

, شوه بكل حواسهم وجوارحهمعاشوا حقٌقة ذاك العشاء وعاٌ

ولو . ً فً مشاعرهمكً ٌختلفوا بالمعان, !ولوه تؤوٌالً ولم ٌإ

فما قوله بموقؾ الرسول , شربنتٌه األب بمقولة, سلمنا جدالً 

: وهو ٌقبل وٌسلِّم و ٌعترؾ وٌصرح بالحقٌقة وٌقول, بولس؟

, وأن ذلك الخبز والخمر. (7:5كو1) !ألمسٌح هو فصحنا الجدٌد

. إلى جسد ودم حقٌقٌٌن أطهرٌن, ٌستحٌالن بفعل الروح القدس

ومن ثم الخالص والحٌا  , ان الخطاٌاألن بهما ننال ؼفر

وهو الذي قد إقتبل اإلٌمان متؤخرا عن الرسل نوعاً !. األبدٌة

فبذلك ٌكون قد !. وبعد صعود الرب ٌسوع إلى السماء, ما

وكان هذا اإلدراك بالطبع بعد . أدرك الحقٌقة إدراكاً واثقاً 

حبته ولكن هللا من م. ألن أسرار هللا ال تدرك إطالقاً !. اإلٌمان

 لنا عن إٌماننا وتسلٌمنا كمجازا .. ٌسمح لنا ببعض المعرفة لنا

 !.لٌس إالّ  لمشٌبته

 

إن لم تؤكلوا جسد ابن اإلنسان وتشربوا دمه فلٌس " 

من ٌؤكل جسدي وٌشرب دمً فله حٌاة . لكم حٌاةٌ فٌكم

ألن جسدي مؤكل . أبدٌة وأنا أقٌمه فً الٌوم األخٌر

سدي وٌشرب دمً من ٌؤكل ج. حق ودمً مشرٌب حق

ً  وأنا فٌه ًّ وأنا . ٌثبت ف كما أرسلنً هللا أآلب الح

ًٌّ فً أآلب فمن ٌؤكلنً فهو ٌحٌا بً هذا هو الخبز . ح

لٌس كما أكل آباإكم ألمن  . الذي نزل من السماء
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 ."  من ٌؤكل هذا الخبز فإن ه ٌحٌا إلى األبد. وماتوا

 .(1 -::  ٌوحنا)

 

ألم ٌكن المن . و معانً شعور؟هو شعور أ, فهل هذا الكالم

ألم . لبنً إسرابٌل فً البرٌة؟..النازل من السماء ؼذاًء حقٌقٌاً 

ٌخبرنا النص بؤن الخبز والخمر قد تحوال بالروح القدس إلى 

أي أصبحا جسد ودم ابن اإلنسان !. مؤكل حق ومشرب  حق

.. وبالتالً صارا لمؽفر  الخطاٌا وسبباً للخالص!.الحقٌقٌٌن

 !.األبدٌة والحٌا 

 

إذا  أمسى ما ٌتضمنه سر األفخارستٌة الضلع الثالث فً مثلث 

 :الخالص البشري

 .اإلله وابن هللا الحً.. اإلٌمان بالرب ٌسوع - 

 .المعمودٌة باسم أآلب واالبن والروح القدس - 

تناول جسد ودم ابن اإلنسان المتمثلٌن بالخبز  - 

 .لمؽفرة الخطاٌا .والخمر فً القربان المقدس
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 : إطار
: لذا نسؤل... ... ٌصلً صالة دعوة الروح القدس : الكاهن

الموضوعٌن  لماذا هنا ٌحل الروح القدس على الخبز والخمر

حلوله  أنالداعً هو : نجٌب. وما الداعً؟ ... على المذبح 

 الروح"أحشاء مرٌم لحظة قال لها المالك هذا مثل حلوله فً 

د المتخذ من دمابها وجعل الجس". الخ... ... القدس ٌحل 

الخبز والخمر  ولنفس الؽاٌة ٌحل على. جسدا  لكلمة هللا

جسد كلمة هللا اللذٌن  إلىوٌحٌلهما , الموضوعٌن على المذبح

 أنمثلما شاء أآلب :أٌضاونقول . من العذراء القدٌسة أخذهما

 أحشاءفاالبن حل فً . ٌتجسد االبن من العذراء القدٌسة مرٌم

الروح القدس فحل هو اآلخر فً  أما.جسدا   البتول واتخذ منها

 األمركذلك . لكً ٌمنح منها جسدا  لالبن, العذراء القدٌسة

ٌتحد االبن شخصٌا  أنفاآلب ٌشاء , المذبح إلىبالنسبة 

واالبن ٌحل وٌتحد بهما . بالخبز والخمر لٌصٌرا جسده ودمه

كما فعل واخذ له , وٌحل الروح القدس لكً ٌوحدهما, شخصٌا  

ولهذا السبب فان الكاهن ٌنحنً بخشوع . ا  من العذراءجسد

بقلب منسحق وملتمسا  منه باعتباره علة  أآلبهللا  إلىمبتهال 

والذي من عنده تنزل كل , االبن والروح خارجا  عن المادة

والى جمٌع الشعب ( الكاهن) إلٌهولكً ٌرسل , موهبة صالحة

عة على الموضو األسراروعلى , المإمن الذي ٌقؾ وراءه

 ترجمة / لموسى ابن كٌفا/تفسٌر القداس                     .... المذبح 

 :7 ص -نٌافة المطران صلٌبا شمعون
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بؽض النظر عن , من الخطؤ الجسٌم الذي ٌقع فٌه البعض 53إن

من الكتاب المقدس  اً أن ٌؤخذوا آٌة أو نصهو , الدوافع

ن الكتاب بؤ, فً حٌن ٌجب األخذ بعٌن االعتبار. لٌفسروه

التً ال ٌمكن , فٌه التكاملٌة التفسٌرٌة, المقدس وبعهدٌه

ألن آٌات الكتاب المقدس بعهدٌه تفسر بعضها . تجزبتها

من الكتاب ونعمل  اً علٌه ٌجب أن ال نؤخذ نصاً مجز!.البعض

وقبل كل شا علٌنا طلب !. على تفسٌره بمعزل عن الكل العام

 . مشور  وإرشاد الروح القدس

حّتى نعرؾ هللا؟ أم نفهم أسرار , ألجدر بنا أنإمن أوالفؤٌهما ا

سإال متروكة إجابته لك أٌها العزٌز ٌا !. هللا أوال حّتى نإمن؟

   !.حبٌب هللا

 

  

 

 

 

 
                                                             

  
 !.١ٌٚؾ ٌٍذلٛ, اْ رىغاع ٘ظٖ اٌؼجبعح ٘ٛ ٌٍزأو١ض 
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 الفصل الثامن

 

 حقٌقة القٌامة

 

 

 :مدخل

أمام أولبك الرجال الثقات , أن نقؾ إجالالً و إكباراً  جدٌر بنا

قدس , األفذاذ الملهمٌن من األطهار من علماء الكتاب الم

المسٌح ( ابن هللا الحً) الروح القدس, المجاهدٌن, المعترفٌن بـ

الذي قام من بٌن األموات, وأصبح قبره خالٌا خاوٌاً فً . ٌسوع

ال تقبل الرٌبة والجدل .. كحقٌقة واضحة!. الٌوم الثالث

بما قدمه أولبك الرجال األبرار, من حجج دامؽة, !. والتؤوٌل

توه ببراهٌن قاطعة , فً دراساتهم اإلنجٌلٌة , الالهوتٌة , وأثب

د الجدٌد ؛ طبقا لما بٌن أٌدٌهم من األسفار المقدسة فً العه

لهامات الروح القدس الذي أنار لهم سبل مستلهمٌن فهمهم من ا

للحقٌقة الناصعة, البٌنة, والمعزز   *الرإٌا, حٌث أرشدهم

بحسب النبإات التً جاء بها بالحجة والبرهان, تطابقا وتتابعا, 

 ., باإلجمال والتفصٌل, بالرموز وبصرٌح العبار ..العهد القدٌم
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تٌقنوا وجاهدوا سددوا فؤصابوا,  إن أولبك القدٌسٌن , قد

أوقدوا قنادٌل زٌتها دماإهم . انتصرواوبإٌمانهم فظفروا, 

, مسترخصٌن الؽالً والنفٌس, كل !فتٌلها أجسادهم وشموع

بعد تؤكدهم وتٌقنهم . بتهم الخالصة لمخلصهمذلك من اجل مح

الحامل (( حمل هللا))و ((..المسٌا المنتظر))من حقٌقة كونه 

الذي علق على خشبة الصلٌب (( ذبٌحة الفداء))خطاٌا العالم و

الذي (( الوسٌط الوحٌد))و.كً ٌرفع عنا عار الخطٌة( عار ال) 

الحة مع بالمص.. أعاد النبض فً شرٌان حٌا  النفس البشرٌة

 !.خالقها

أجل لقد دافع هذا الكم الؽفٌر البار من جمع القدٌسٌن والشهداء 

دفاعا مستمٌتا وعبر ألفً عام, مستبسلٌن فً معارك, سالت 

خاللها و من اجل هذه المبادئ انهار من الدماء الزكٌة , وكان 

وعبر طرٌق العذابات واآلالم هو .. عنوان نصرهم جمٌعا

 !!. الشهاد , لٌس إالّ  وإكلٌل!(  54الجعالة) الفوز بـ

أٌكون كل هإالء األبرار والعلماء المإمنٌن واآلباء القدٌسٌن 

 أنوحاشا ) ولو كان كذلك !,وعبر كل هذه السنٌن مخدوعٌن؟

لعلهم خدعوا أنفسهم؟ وعلى أ  !ترى؟ فمن خدعهم ٌا( ٌكون

 !وما الذي ارتجوه؟ !ماذا؟

 

                                                             
  
 1:2 ٚوٌٛٛؿٟ 1:: ٚ فٟ 6::2وٛ  

!. اٌضسٛي اٌّجب١ٔخ ئٌٝ اٌفغصٚؽ( رأك١غح)ٚاٌجؼبٌخ ٟ٘ ؿّخ 

 .ٚاٌّؼطبح ِٓ اٌغة ٠ـٛع
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 7 اطار

فكل . ٌوجد شا صعب أو مستحٌل قٌامة المسٌح علمتنا أنه ال 

إن مٌالد المسٌح , و كذلك قٌامته , كانا ,شا مستطاع للمإمن 

و هكذا أٌضاً كانت ... حدثٌن عجٌبٌن , ٌثبتان أنه ال مستحٌل 

 معجزاته

مجرد عملٌة التجسد , كانت تبدو مستحٌلة فً نظر الناس 

ٌؾ ك! كٌؾ ٌمكن أن ٌخلً هللا ذاته , و ٌؤخذ شكل العبد ؟!!! 

كذلك كانت ! ٌمكن أن تحبل عذراء بؽٌر زرع بشر , و تلد ؟

و من هنا خاؾ الٌهود حدوثها , و . القٌامة أمرا  مستحٌال  

و مع " !! اشر من الضاللة األولً " اعتبروها بالنسبة إلٌهم 

 .ذلك حدث التجسد , و المٌالد من عذراء , و القٌامة الذاتٌة 

ب النعمة بعد , و لم ٌختبر إن الذي ٌستشعر الفشل , لم ٌجر

ما أعجب قول الرب ... عمل هللا فٌه ,و ال عمل هللا معه 

: الحق الحق أقول لكم : " لتالمٌذه فً حدٌثه عن المعجزات 

, و  أٌضافاألعمال التً أنا أعملها ٌعملها هو . من ٌإمن بً 

 ( 12:  14ٌو " ) ٌعمل أعظم منها 

 .  قٌامة الجسد... المهم فً القٌامة و

هو  ٌموت و الذي... ألن الروح بطبٌعتها حٌة ال تموت 

و ٌتحول إلً تراب , و تبقً . الجسد بانفصاله عن الروح 

إذن القٌامة هً قٌامة الجسد . الروح حٌة فً مكان االنتظار 

جحد " و نحن فً طقس ... و اتحاده بالروح مرة ثانٌة 
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" لجسد نإمن بقٌامة ا: " فً المعمودٌة نقول " الشٌطان 

فكون التالمٌذ ظنوا أنهم نظروا روحا  , معنً هذا أن فكرة 

و كان البد من . قٌامة الجسد كانت بعٌدة عن إقناعهم وقتذاك 

و هنا نذكر قول القدٌس . إقناعهم بها , لٌقنعوا بها ؼٌرهم 

إن السٌد المسٌح قبل صلبه كان ٌثبت للناس : بطرس السدمنتً 

و الروح  .فؤراد أن ٌثبت لهم ناسوته أما بعد قٌامته .. الهوته 

أن الجسد قد  إثباتوحدها ال تمثل ناسوتا  كامال  , فالبد من 

و . ٌدي  أبصرإلً هنا و  أصبعكهات " لهذا قال  لتوما . قام 

" كن ؼٌر مإمن بل مإمنا  تو ال . هات ٌدك وضعها فً جنبً 

إن جسونً و أنظروا , ف" و قال للتالمٌذ ( .  7 :  0 ٌو ) 

(  2 :    لو " ) الروح لٌس له لحم وعظام كما ترون لً 

حٌنما سجدتا له  ىكما سمح لمرٌم المجدلٌة و مرٌم األخر. 

كل ذلك ( . 2:  1 متً ) أن تمسكا بقدمٌه . بعد القٌامة 

 . قٌامة الجسد  إلثبات

ذلك ألنه ... و لكن جسده فً مٌالده لم ٌكن فً مجد قٌامته 

صورة عبد فً شبه  آخذااخلً ذاته ,  "فً مولده كان قد 

بمجد  انتهتهذه  اإلخالءو عملٌة ( . 7:   فً " ) الناس 

 . القٌامة و الصعود 

 ممجد  و لكن فً حالة... جسد القٌامة هو نفس جسد المٌالد 

  :من التجلً 

و (   ,   :  2مر ) أعطانا عربونا  لها علً جبل التجلً 

الفارق , حالة الثالثة فتٌة و كمثال للتشبٌه , و القٌاس مع 
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جسدهم هو نفس الجسد , و لكنه وهب : هم فً أتون النار 

فالقٌامة للسٌد . إلً حٌن لونا  من التجلً حفظه من أذٌة النار 

جسد المٌالد , و لكن مسٌح , و لنا نحن أٌضا  , بنفس  ال

بمجد أو فً حالة من التجلً , ٌسبػ علً نفس الجسد طبٌعة 

 . به جسد روحانً  ممجدة فإذا

و لكن البعض ٌسؤل هل جسد المسٌح أخذ طبٌعته الممجد  بعد  

 القٌامة مباشر  أم بعد الصعود ؟ 

و ما الحاالت التً أثبت بها . أقول بل فً القٌامة ذاتها 

ناسوته سوي حالة استثنابٌة لكً ٌإمن التالمٌذ أن جسده قد 

الذي سمعناه  "قام , و ٌنشرون هذا اإلٌمان عن ثقة بقولهم 

ٌو   " ) الذي رأٌناه بعٌوننا , الذي شاهدناه و لمسته أٌدٌنا 

أع " ) نحن الذٌن أكلنا , و شربنا معه بعد قٌامته ( "   ك   

و فً ؼٌر تلك الحاالت ,فإن جسد القٌامة الممجد ( .    :   

ال ٌؤكل , و ال ٌشرب طعاما  مادٌا  , و ال ٌحتاج إلً ذلك , و ال 

كما أنه فً الممجد ال ٌتعب , و ال ٌتؤلم , .  بعطش بجوع و ال

 . و ال ٌكون قابال  للموت 

 

 قداسة البابا شنودة الثالث                               

 فً القٌامة تؤمالتمن كتاب                               
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والنظرٌات  تاالٌدولوجٌا أنال ٌخفى علٌك عزٌزي القارئ , 

لقوانٌن التً سنها البشر, خصوصا فٌما ٌتعلق الوضعٌة, وا

بالحٌا  االجتماعٌة والعالقات التجارٌة واالقتصادٌة, قابلة 

, تبعا للمتؽٌرات المتعدد  والمتفاوتة. للتؽٌٌر واإللؽاء والتطوٌر

كالمتؽٌرات الجؽرافٌة, أو التارٌخٌة, أو الثقافٌة, أو التطورات 

المإثرات المتنوعة  ذلك من إلىالصناعٌة والعلمٌة, وما 

وعلٌه نرى مدى . والمتباٌنة بٌن مجتمع وآخر, وجٌل وآخر

البشرٌة, المبنٌة على .. التؽٌٌر الحاصل فً معظم النظم المدنٌة

نظم اقتصادٌة متباٌنة, كالنظرٌة االشتراكٌة, والرأسمالٌة, 

كل بحسب متطلبات . والرأسمالٌة اإلصالحٌة, وأخٌرا العولمة

لحقبة من ..فمنها ما انتعش!. فة والعصرالحضار  والثقا

 أو..حٌث حالفه النجاح ..هنا وهناك..وبمواقع متعدد ..الزمن

وقد تعرضت معظم هذه النظرٌات للتعدٌل !. أصابه الفشل

ومن وضع اإلنسان  محدود ألنها , والتقوٌم والحذؾ واإلضافة

 !!. المحدودهذا المخلوق 

عبر مفاهٌم .. نسانوهذا هو حال كل فكر ٌتعامل , مع اإل

الذي , بخالؾ الجانب الروحانً. السلوكٌة المادٌة المطلقة

ولهذا كان . ٌسمو بالنفس البشرٌة فوق كل ما هو ملموس

حتى لو كان , للذٌن لهم ارجحٌة النزعة نحو الملموس المادي

سٌكون من الصعوبة علٌهم , ذلك بالحد األدنى من التحسس؟

واقتبال اإلٌمان , ٌة المطلقةبمكان من االسترضاء بالروحان

 !.أو تحقٌق ؟, بؽٌر تدقٌق
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 1    اطار     

 وحدثت القٌامة فً فجر األحد

 
و منحهم هذا الظهور قو  ؼٌر . و ظهر المسٌح حٌاً لتالمٌذه 

 .عادٌة للشهاد  لقٌامته بكل مجاهر  و بال خوؾ 
بقو   "كل هذا منح التالمٌذ قو  عجٌبة و فً ذلك ٌقول الكتاب 

 عجٌبة كان الرسل ٌإدون الشهاد  بقٌامة ٌسوع
كذلك كانت قٌامة الجسد رمزاً للقٌامة من )                       

 (الخطٌة
 

أن السٌد المسٌح : و فً ذلك قال القدٌس بطرس السدمنتً 
. فً فترة حٌاته بالجسد علً األرض كان ٌثبت للناس الهوته 

 ...!بت لهم ناسوته أما بعد القٌامة , فؤراد أن ٌث
 
و التعلٌم و  ...هكذا كما سلمهم التعلٌم , سلمهم التعمٌد أٌضاً و 

بهما الشعب كله , إنما هو تكلٌؾ خاص  التعمٌد , لم ٌؤمر
بتالمٌذه فقط , انتقل منهم إلً خلفابهم األساقفة , الذٌن 
سلموه بدورهم إلً أناس أمناء أكفاء , و لٌس إلً عامة 

ل من أعمال الكهنوت , ٌقوم به رجال إنه عم. الشعب 
و هكذا قبل أن ٌسلمهم التعلٌم و التعمٌد , سلمهم ....اإلكلٌروس 

 ...الكهنوت , و مع الكهنوت سلمهم سلطان مؽفر  الخطاٌا 
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و هكذا ٌشرح لنا إنجٌل ٌوحنا , كٌؾ أن الرب ظهر لتالمٌذه  

أرسلنً كما . سالم لكم " دخل و األبواب مؽلقة , و قال لهم . 
و قال ( فً وجوههم ) و لما قال هذا نفخ . أرسلكم أنا  أآلب
من ؼفرتم خطاٌاه , تؽفر له , و . اقبلوا الروح القدس : لهم 

إن ( .     - 2 :  0 ٌو " )  أمسكتمن أمسكتم خطاٌاه , 
منح الروح القدس لسلطان الكهنوت و مؽفرة الخطاٌا , ؼٌر 

, الذي منح التالمٌذ منح الروح القدس فً ٌوم الخمسٌن 
 .موهبة التكلم بؤلسنة و قوة علً الكرازة و التبشٌر 

 
 

 قداسة البابا شنودة الثالث                   
 من كتاب تؤمالت فً القٌامة                 

 

 .ولنا منهم الكثٌر فً تارٌخ الكنٌسة المسٌحٌة؟

, هارففً القرون األولى للعهد الجدٌد ومنذ عصر الرسل األط

, الوثنٌٌن الذٌن اعتنقوا المسٌحٌة, ظهر ممن جاءوا من األمم

حٌث قبل هإالء اإلٌمان وما زالت , وكذلك البعض من الٌهود

مزج , فحاول البعض منهم, رواسب معتقداتهم مإثر  بدواخلهم

( المادٌة)الفلسفة الفكرٌة للعقاٌد الوثنٌة المإسسة على النزعات 

حٌث أقدم البعض منهم , كالؽنوسٌٌن, ةبالعقٌد  المسٌحٌ, البحتة

ٌكون  أن, فؤنكروا على ٌسوع المسٌح, على التالعب باأللفاظ 

وكذلك !. ال قبل القٌامة وال بعدها؟, قد اتخذ جسدا مثل جسدنا

الذٌن , وخصوصا الصدوقٌون منهم, فعل بعض  من الٌهود

, وقوم ثالث امتزجت بمخٌلتهم الفكرتان!. أنكروا القٌامة؟
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ء هم الذٌن ٌزاوجون الفكر الؽنوسً الوثنً مع الفكر وهإال

فٌما ٌخص معتقدهم بخلود النفس ... ,!الٌهودي الصدوقً

وبالتالً فهم ٌنكرون قٌامة الرب ... العقاب والثواب... البشرٌة

 55!! .ٌسوع المسٌح بالجسد

وذلك , من الصراع الفكري بٌن الشك والٌقٌن, وما انفك البشر

فٌتبنى الخلؾ أفكار , وضعؾ فً اإلٌمان بسبب فتور المحبة

وكؤنهم ٌبحثون وبحواسهم الخمسة عن .. ,جدٌد  حللوب..السلؾ

والصوت ,ذي الطعم والرابحة,المربً والملموس]  اإلٌمان

 بعض من ..حٌث ظهرت فً اآلونة األخٌر . [  !المسموع

من بنات أفكار  والٌك عزٌزي القارئ شٌباً .  ..اآلراءهذه 

, وتحدٌدا بما ٌخص حقٌقة قٌامة الرب  هإالء اإلخو بعض  

 ! :ٌسوع بالجسد

إن تؤخر اإلٌمان بالقٌامة لدى الٌهود " 56ٌقول آالن مرشدور

 ,!طرافة الوحًٌنم عن  عن باقً الشعوب فً العهد القدٌم

حس وكلمة ال تزال تلقً ضوءا على تارٌخ ) الذي هو بمثابة 

إنها نور ٌتقدم بخطوات  !.بشري ال ٌخلو من االلتباس 

, !(بشرٌة وبٌدة وٌرافق مسٌرة طوٌلة ٌسٌرها شعب متؤصل 

وما البون الشاسع بٌن لقاء هللا بشعبه فً سٌناء والتؤكٌد 

: ] الصرٌح على وجود حٌاة ما وراء الموت؛ سوى دلٌال على

حتى انه تقٌد )!( فً الثقافة السامٌة )!(أن الوحً تجسد

                                                             
  
  :66 ا٠ٍٛي–ٍِفبد اٌىزبة اٌّمضؽ  –ِب ٚعاء اٌّٛد  -بْ اٚالعص ؿز١ف 

 ث١ٛؽ ػفبم.أ/لغاءح ِجضصح فٟ اٌؼٙض اٌجض٠ض, إٌن ِٕمٛي ِٓ وزبة
  
 ث١ٛؽ ػفبم.أ/لغاءح ِجضصح فٟ اٌؼٙض اٌجض٠ض, إٌن ِٕمٛي ِٓ وزبة 



181 
 

وٌمضً  [ . (2الموت والحٌاة ص)!() ةبقٌودها االنثروبولوجٌ

بؤن اإلٌمان بالقٌامة ما هو إالّ ؛ المنطقٌة مرشدور فً براهٌنه

بٌٌن المكا -انطٌوخوس ابٌفانوس) ؼاشم  صراع بٌن مضطهد

, ضد اإلٌمان والمإمنٌن الصابرٌن الصامدٌن حتى الشهادة( -

فكان اإلٌمان بالقٌامة بمثابة الحل والمكافؤة لهذا الموقؾ 

 " (2 الموت والحٌاة ص)!! . الشابك 

أن ٌسوع "   :فٌذهب أكثر من ذلك حٌث ٌقول, أما شربنتٌه

 وبحسب المعتقد, متٌقناً , ولو انه دخل طوعا فً أآلمه, المسٌح 

آخر ) من أن هللا سٌقٌمه فً , !الفرٌسً الذي كان معتقده أٌضاً 

 ." (231الدلٌل ص)( !.  الٌوم الثالث) فً  !! (األزمنة 

وتعزٌز إٌماننا , ونحن ننشد محبة المسٌح, من المإسؾ حقا  

أن ٌضعنا هإالء األحبة من أقطاب الدراسات , به وبتعالٌمه

, فً موقؾ الرفض النوعً واالضطراري تجاه, البٌبلٌة

والفلسفات المطروحة فً النتابج التً توصلوا , األفكار

تدوٌن فً , (الروح القدس)دور الوحً , حٌن اسقطوا. إلٌها؟

الذي . الكتاب المقدس وخصوصا  أسفار العهد الجدٌد

 اقرب لألسطورة, تارٌخا  وبرواٌة مشوشة, اعتبروه

 7 !من الواقع الذي عاشوه (الرمزٌة)

                                                             
  

ٚوبٔذ اٌشطٛح  – 29م:اٍبع ٔفؾ اٌّوضع اٌـبثك 

د١ٓ رٛهً , 631 -611 اٌذبؿّخ فٟ اٌـٕٛاد 

ئٌٝ االؿزٕزبط ثأْ " ربع٠ز اٌزأ١ٌف"اٌجبدضْٛ ػجغ 

ٚئّٔب ُ٘ , "جبِؼٟ ٔوٛم"اإلٔج١١ٍ١ٓ ٌُ ٠ىٛٔٛا 



182 
 

؛ بؤن هذه األخو ٌتضح من استعراض أقوال هإالء حٌث 

الذي )للفكر الصدوقً الٌهودي ... أصداءاألفكار ما هً اال 

كما ٌصفه  -رجا عن التورا كان ٌرفض كل اجتهاد خا

زواجا ؼٌر , لؽنوسً الوثنًمتزاوجة مع الفكر ا, !(احدهم

بالرؼم عما تكتنفه , لما ٌحٌط به من براهٌن عقٌمة ,!شرعً

كالمإلفات , وتعابٌرهم األخاذ , ٌنهم البراقةعناو

, !واألزمنة االواخرٌة, !ٌةواالختبارات الباطن!...وٌةالرإ

وهً جمٌعا تعابٌر !. الؽاٌات الدفاعٌةو,!واإلعالنات اإلٌمانٌة

إلى إنكار قٌامة ٌسوع المسٌح  وأخراتهدؾ اوال .  !إٌهامٌة

" والذي ٌعنً إنكار حقٌقة , ومن ثم إنكار الهوته,!! الحقٌقٌة

 . "هللا ظهر بالجسد 

بؤنه قد ظهرت باآلونة , ومما ٌجدر باإلشار  والمالحظة

لكتاب العهد  بعض الطبعات العربٌة الحدٌثة, األخٌر 

هللا ظهر فً " فقد حذفت عبار  .. فٌها تؽٌٌر جذري..الجدٌد

وباإلجماع عظٌم هو سر )من  نص اآلٌة األصلٌة " الجسد 

التقوى هللا ظهر فً الجسد تبرر فً الروح تراءى لمالبكة 

-. كرز به بٌن األمم أُومن به فً العالم رفع فً المجد

 ( :: تٌماثاوس 

                                                                                                    

.  ِإٌفْٛ رغوٛا فٟ وزبثبرُٙ ثوّبد عؤ٠زُٙ اإل٠ّب١ٔخ

ِـ١خ "ِٓ , ئٌٝ دض ِب, وّب أهجخ ثاِىبٕٔب أْ ٔغرمٟ

اٌظٞ ػغفزٗ اٌجّبػبد اٌّـ١ذ١خ ثؼض اٌفوخ " اإل٠ّبْ

وّب ػبف فٟ جّبػزٗ لجً " اٌزبع٠ز٠ـٛع "ئٌٝ 

 .اٌفوخ
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وال خالؾ أن سر ) الطبعات الجدٌد  حٌث جاء هذا النص ب

(! . ورفعه هللا بالمجد... ... الذي ظهر بالجسد. التقوى عظٌم

وظهور هللا , وشتان بٌن ما تعنٌه ظهور سر التقوى؟ بالجسد؟ 

 .بالجسد

هللا الذي ظهر ) وبالتالً فإن لم ٌكن المصلوب هو عٌنه 

الجنس وخالص , فهذا ٌعنً إنكارا لعملٌة الفداء, ( بالجسد 

وإتمام المصالحة بٌن هللا واإلنسان ؛ وبطالن الكراز  , البشري

 (4:11رومٌة ) !.اإلنجٌلٌة

تحٌزا , إن تعاطؾ الطبٌعة البشرٌة مع الحس المادي الملموس

فً مجال القبول واالسترضاء .. وانحٌازا مرجحة الكفة المادٌة

ثم " أعلُم وأفهُم أوال  " : بالحقابق اإلٌمانٌة وعلى مبدأ 

لبناء قناعاته , هً التً حدت بهذا اإلنسان المعاصر" أإمن"

والمعرفة قبل , الذاتٌة على أساس الملموس قبل المحسوس

 .اإلٌمان

معانً المحبة (  المعولمة)ولهذا السبب بالذات فقدت اإلنسانٌة 

لمس وال ٌمكن تصوٌرها بآلة تصوٌر الن المحبة ال ت  .السامٌة 

 !.ٌن فبردت محبة الكثٌر. ؟ !

أن كالمهم عن , ٌقول شربنتٌه عن التالمٌذ والرسل األطهار

 : القٌامة

أنهم ال ٌدعون أن ٌسوع ٌتجلى بصورة منظورة ٌمكن " 

, ٌشددون على مبادرة ٌسوع وإنما! . التقاطها بآلة تصوٌر 
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اختبارا ن الباب مفتوحا أمام أن تكون هذه الترابٌات وٌتركو

 "1 (   الدلٌل ص.) أوال   باطنٌا

 هل كنت ٌا, األب شربنتٌه وكل من ٌصدقه القول بمحبة أسؤلُ 

تالمٌذ ورأٌت ما رآه ال.. أخً حٌنها مع التالمٌذ بالعلٌة؟

وتحققت من أن ٌسوع هذا , ..ن؟األطهار والخمسمابة اآلخرو

لم تتمكنوا من توثٌق ظهوره بآلة التصوٌر , الذي ظهر لكم 

 !ٌاتكم الباطنٌةوخرجتم محبطٌن بتراب.. التً كانت معكم؟

وأنكم أعدتم الكر  فً المر  الثانٌة للتؤكد والتؤكٌد ومددتم 

) أصبعكم مع القدٌس توما الرسول لتتحسسوا جراحات ٌسوع 

وتخٌالت وهمٌة ..وتبٌن لكم وهما( هذه المر  ؟  !وبالملموس 

مع الشهود , أم أن أحدكم كان مدعوا (29-19:21ٌوحنا) !.؟ 

فؤكل , على ضفاؾ بحٌر  طبرٌة, ألبرارالسبعة من التالمٌذ ا

ولم تعلق شوكة فً , !من السمك المشوي الذي شواه ٌسوع لهم

, أم انه قد أحس بالجوع لتوه. فاعد ذلك وهما, سقؾ حلقه 

أٌتستر  (2أطار(..)23-1:21ٌوحنا) !.حلما هوساً أو فحسب ذلك 

لهم بالبر  مشهود  ,و أكثر من خمسمابة أخ , ودسبعة رجال شه

ولماذا؟ , ..حاشا أن ٌكون لهم ذلك. ؟ !( كذبة)إلٌمان على وا

 . وعلى ماذا؟ ومن اجل ماذا؟

قٌقة حدثت ٌبتؽون إٌهامنا بقبول واسترضاء مإلفاتهم عن حأ

ونتنكر لمصداقٌة وشهاد  شهود , ! قبل أكثر من ألفً عام؟

بحقٌقة وصحة ذاك , ذٌن ختموا وثٌقة اعترافاتهمالعٌان أولبك ال

                                                             
  
 ث١ٛؽ ػفبم.أ/لغاءح ِجضصح فٟ اٌؼٙض اٌجض٠ض, إٌن ِٕمٛي ِٓ وزبة 
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ومن له أذن للسمع فلٌسمع .دمابهم الزكٌة الطاهر ب, الحدث

عق ل ومن له رشد فً العقل  ٌ  .ف ل

القدٌس ٌوحنا الحبٌب قصة ظهور  اإلنجٌلًعندما ٌسرد لنا 

ٌكون هذا . بعد قٌامته , الرب ٌسوع هذه وهً للمرة الثالثة

, وٌتناول هإالء التالمٌذ. الحضور من الصباح حتى الظهٌرة

الذي , !بة الؽداء من السمك المشوي وج, الشهود السبعة

من  أكثروٌنتهً ذلك اللقاء الذي دام , ! شواه ٌسوع بنفسه 

ٌتسلم القدٌس سمعان بطرس عصا الرعوٌة فً . ست ساعات

هذا اللقاء بعد المحاورة التً جرت بٌنه وبٌن الرب 

 ...!! . ٌسوع

واالختبارات ,ون كل هذا من قبٌل الترابٌات؟وا عجبً أٌك

أم حقٌقة واقعة تؤكدت لسبعة رجال اجمعوا على , ..نٌة؟؟ الباط

وأكلوا , وتحادثوا حقٌقةً , أنهم راإا الرب ٌسوع بالجسد حقاً 

واستلموا عصا الرعاٌة والتخوٌل , معه الؽداء الذي أعده لهم

 .والوكالة 

أٌتآمر سبعة من , إٌة هذه أقدم علٌها هإالء اإلخو ؟فؤٌة ر

على ( لهم ونستمٌحهم مؽفر  وعذراً حاشا ) التالمٌذ األطهار 

تً عاشت كل هذه وعلى الشعوب ال, جماهٌر الشعب ٌومبذ  

ومن اجل ماذا؟ من اجل ما ٌدعى . العصور التً خلت؟

حتى صدقوا أنفسهم بما هم ٌدّعون ! .  بالدفاع اإلٌمانً

! . نوتسابقوا للموت وهم صاؼرو, لمرٌر وتقدموا للعذابات ا

 !!.وا عجبً 
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  2 رإطا 

 مال وقد ,المساء نحو ألنه معنا امكث قابلٌن فؤلزماه

 خبزا   اخذ معهما اتكؤ فلما .معهما لٌمكث فدخل .النهار

 ثم وعرفاه أعٌنهما فانفتحت .وناولهما وكسر وبارك

   -  :2 لوقا .عنهما اختفى

بعد هذا أظهر أٌضا ٌسوع نفسه للتالمٌذ على          

 ولما كان الصبح         (  :  ٌوحنا ).بحٌرة طبرٌة

ولكن التالمٌذ لم ٌكن . وقؾ ٌسوع على الشاطا    

فقال لهم ٌسوع ٌا ؼلمان ألعل  . ٌعلمون انه ٌسوع

فقال لهم القوا الشبكة إلى . أجابوه ال. عندكم أداما

فالقوا ولم ٌعودوا . جانب السفٌنة األٌمن فتجدوا

تلمٌذ فقال ذلك ال. ٌقدرون أن ٌجذبوها من كثرة السمك

فلما سمع . الذي كان ٌسوع ٌحبه لبطرس هو الرب

سمعان بطرس أنه الرب ِأتزر بثوب ألنه كان عرٌانا 

وأما التالمٌذ اآلخرون فجاإا . وألقى نفسه فً البحر

بالسفٌنة ألنهم لم ٌكونوا بعٌدٌن عن األرض إالّ نحو 
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فلما خرجوا . مابتً ذراع وهم ٌجرون شبكة السمك

مرا موضوعا وسمكا موضوعا إلى األرض نظروا ج

قال لهم ٌسوع هلّموا  (2-  :  ٌوحنا ).علٌه وخبزا

. ٌسؤله من أنت أنولم ٌجسر احد من التالمٌذ . تؽّدوا

ثم جاء ٌسوع وأخذ الخبز . إذ كانوا ٌعلمون انه الرب

هذه مرة ثالثة ظهر ٌسوع . وأعطاهم وكذلك السمك 

   (  -  :   ٌوحنا ).لتالمٌذه بعدما قام من األموات

ًَ أن           هذا أقامه هللا فً الٌوم الثالث وأُعط

لٌس لجمٌع الشعب بل لشهوٍد سبق هللا .  ظاهرا  ٌصٌر 

أكلنا وشربنا معه بعد قٌامته لنا نحن الذٌن . فانتخبهم 

  (42-41:11أع ).   من األموات

وظهر أٌاما كثٌرة للذٌن صعدوا معه من          

أع ). عند الشعب شهودهلذٌن هم الجلٌل إلى أورشلٌم ا

31:13)  
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 الفصل التاسع 

 

 من هو هذا الشخص المدعو

 ٌسوع المسٌح؟

 

 

 

 
 مدخل

شخصٌة , ال مناص من القول بؤن شخصٌة السٌد المسٌح

وصنعت الحدث بالفعل قبل ألفً , وتفاعلت, حقٌقٌة قد ظهرت

رٌخ وقد أثرت هذه الشخصٌة الفذ  تؤثٌرا بٌناً فً تا. عام خلت

لم . وكان تؤثٌرها جذرٌاً وانعطافاً تارٌخٌاً حاسماً . البشرٌة العام

بل تؽٌرت بواسطته , ٌؽٌر المسار التارٌخً وحسب

نشؤت فلسفات . وعبر كل هذه الحقب من السنٌن, الدٌموؼرافٌا

ترنو وتنشد الحٌا  , وحضارات ومتؽٌرات اجتماعٌة جدٌد 

وحول هذه . د األفضل من بٌانات المحبة والوصٌة الجدٌ

 !.تباٌنت البشرٌة فً فهم ماهٌتها, الشخصٌة
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فإننا , ومهما حاولنا من إعطاء الوصؾ الدقٌق لهذه الشخصٌة

ومعنى أوضح لفهم هذه , ال نحصل على تعبٌر أكثر توافقاً 

 " . الوحٌد الجنس "الشخصٌة سوى عبار  

 

 مولود ؼٌر مخلوق

فً الوجود البشري ال مثٌل له , لقد ا عتبر السٌد ٌسوع المسٌح

حٌث " .  الوحٌد الجنس "إذاً فهو  " . لجنسه " ألنه ال مثٌل 

وأمنا حواء , (7:2تك) قد خلق من جبلة طٌن, نا األول آدمأن أبا

كانا ألنه الخالق . وبؤمر الكٌنونة اإللهً( 22:2تك)من ضلع آدم 

 .وله طالقة القدر , القدٌر

, ن وهن عاقراتكذلك ٌخبرنا الكتاب المقدس عن نساء شخ

, وحّنة أم صموبٌل, كسار  أم أسحق!. وأنجبن بعد ٌؤس أكٌد

وهذه الوالدات هً بال رٌب !. وألٌصابات أم ٌوحنا المعمدان

القوانٌن البٌولوجٌة والطبٌعٌة , من إعجاز القدٌر ألنها تجاوزت

التً ٌدخل فٌها فعل العامل الزمنً لعمر , عند بنً البشر

وال بّد من اإلشار  هنا بؤن كل تلك . اإلنجاب عند المرأ 

, كانت ضمن منطق الحس المادي للعقل البشري, الوالدات

( ثمر )ألنها نتٌجة , فٌها إمكانٌة القبول والتصدٌق النسبً

, وهذه حالة ٌرضاها البشر. لزرع بشري من رجل وامرأ 

 !. والحس الفكري لألرضٌٌن, ألنها توافق الفسٌولوجٌة الجسدٌة

فهً فرٌد  بل , ربنا وإلهنا ومخلصنا ٌسوع المسٌح أما والد 

 "ولذلك فقد أطلق على ٌسوع المسٌح , من نوعها" وحٌدة"

فوق قدرتنا تفهً والد  إعجازٌة بل ".  الوحٌد الجنس

" هو حقاً " ٌسوع"ألن  !.اختباراتنا الباطنٌةاإلدراكٌة وحتى 
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وال من , فهو لٌس من جبلة من طٌن".  مولود ؼٌر مخلوق

وال من زرع , وال من أبوٌن مسنٌن وأم عاقر, رجللع ض

فهو إذاً  , !ودابمًة بتولٌتها, إنه مولود من أم عذراء!. بشر

 .مولود ؼٌر مخلوق

ال ٌمكننا معرفة من هو السٌد المسٌح إالّ من خالل المصادر 

ولٌس لنا أصدق وأوثق من الكتاب . التً أوصلت لنا أخباره

حتى لو اعتبر . جدٌد فً تقصً الخبرالمقدس بعهدٌه القدٌم وال

فهلم عزٌزي !!. الكتاب المقدس كمصدر تارٌخً بحت, البعض

القارئ نتابع تارٌخ ومسٌر  هذه الشخصٌة التارٌخٌة عبر 

 .الكتاب المقدس بعهدٌه

 

 

 
 ٌسوع فً العهد القدٌم

 

 

ا المنتظر ٌّ  المس

 مجا السٌد المسٌح له المجد وألجل عملٌة إن :الحقبة األولى

ما هو إالّ خطة الهٌة كانت مرسومة عند هللا , الفداء الخالصٌة

ولٌس تمادٌاً إن قلنا أنها كانت فً فكر هللا قبل أن . منذ األزل

ألن هللا عّز شؤنه هو العلٌم فً كل شا !.ٌخلق آدم وحواء

وله العلم المسبق بخطٌة . وعالم الؽٌوب منذ األزل وإلى األبد
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اإلراد  الكاملة وحرٌة  ل لهماجعحٌث , آدم وحواء أبوٌنا

ومحبته ألالّ , لذلك ارتؤت حكمته ؼٌر المتناهٌة!. االختٌار 

( الكلمة)التً كانت بتجسد , بتهٌبة خطته الخالصٌة, محدود 

لٌدفع صك ؼفران خطاٌا آدم . وظهوره بالجسد, هللا االبن

وخسره  ,الذي كان له – وٌسترجع هذا األخٌر إرثه, ونسله

 !.فً ملكوت السموات  -الوصٌة  بتجاوزه على

ٌد  خروج أبوٌنا آدم وحواء من الفردوس إلى أرض الشقاء وب ع 

شاعرٌن بالخجل والعار من فعل المعصٌة التً , واألتعاب

وانتابتهما , وكؤنً بهما فقد أصٌبا بالٌؤس والقنوط. ارتكباها

ممزوجا بالرؼبة !. حالة الشعور بمرار  الذنب العظٌم 

ولٌس بؽرٌب !. التوبة والرجاء بالمصالحة مع هللاالصادقة فً 

, ! بؤنهما أوحٌا لولدٌهما هابٌل وقاٌٌن بتقدٌم محرقة ترضٌة

وبؽض النظر عن التفاصٌل . (4-3:4تك) وذبٌحة مؽفر  هلل

فقد بدأ الرجاء فً نسل آدم ٌزداد روٌداً . التالٌة لهذا الحدث

زمان حٌث وجٌاًل بعد جٌل لٌصل ذروته فً ملء ال, روٌداً 

 !. وظهور هللا بالجسد , تتهٌؤ البشرٌة لقبول تجسد الكلمة

 

بنفس الوقت فقد تعامل هللا بمحبة فابقة ومتمٌز  مع بنً  

ولذلك بدأت تنقشع دٌاجٌر الخٌبة والقنوط بإشعاعات , البشر

واستبدل الٌؤس بالرجاء الذي منحه الرب اإلله , األمل المتتابعة

باألنبٌاء والتشرٌع , العهد القدٌممن خالل مسٌر  شعبه فً 

!. والمعجزات الفذ  , والدعو  الصادقة, واأللؽاز, والوصاٌا

 اً بالتقرب من هللا حٌن. وبقٌت البشرٌة متذبذبة بٌن الشك والٌقٌن

وفً . من آدم وإلى أٌام أبٌنا نوح. واالبتعاد عنه أحٌاناً كثٌر  
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ولكنهم لم , العود  إلٌهللتوبة و, أٌام نوح قدم هللا إنذاراً لخلٌقته

حٌث كانوا مصرٌن بؤنفسهم االبتعاد عن هللا وعدم . اوٌرعو

إذ تخندقوا , فحمً ؼضب الرب علٌهم وعاقبهم, الرجوع إلٌه

 !.مع المهلك بإرادتهم فؤهلكهم 

الذي كان بمثابة البذر  , وبعد الطوفان ومع ؼصن الزٌتون

مرت الوعود است. الحقٌقٌة لإلٌمان فً القلب البشري آنذاك

حتى وصلت عهد أبً , الخالصٌة وخطوات التهٌبة, اإللهٌة

الذي فٌه أ عتبر عهد الرجاء والبر , نا إبراهٌماآلباء أبٌ

وبحسب ما ٌخبرنا به الكتاب المقدس بؤن هذا الرجل . واإلٌمان

وما . لم ٌنقطع رجاإه حتى فً شٌخوخته وعقم زوجته, العظٌم

ولم . ماء وحبات رمل البحربرح ٌرجو نسالً كعدد نجوم الس

ف ِهم و قبله  بل باإلٌمان, كٌؾ سٌكون هذا ٌفهمٌحاول ٌوما بؤن 

حٌث كان ٌرجو بإٌمان مطلق بؤنه سٌكون .  وكان له ذلك براً 

 !. فكان ؟

 :محطات مهمة فً مسٌر  أبٌنا إبراهٌمب وال بد لنا من التوقؾ

نى ومع, (أورشلٌم)هو ملك شالٌم  :الكاهن ملكً صادق -1ً

وبنفس الوقت , (21-18:14تك)اسمه ملك العدل أو ملك السالم 

خرج ملكً صادق للقاء إبراهٌم فً شوي . كان كاهن هللا العلً

بعد انتصار األخٌر فً معركة تحرٌر ابن أخٌه لوط من سبٌه  -

وبالمقابل أعطى إبراهٌم , وقدم له خبزاً وخمراً وباركه.  -

شر الؽنابم لملكً صادق  .ع 
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( 3:7عب)كان ملكً صادق رمزاً للمسٌح : 59التفسٌرجاء ب

ٌتصل اتصاالً وثٌقاً , والرمز هو حادث أو تعلٌم فً العهد القدٌم

وٌقول . حتى إنه لٌوضح درساً عن المسٌح, بما فعله المسٌح

عن ملكً صادق إنه كان رمزاً ( 7عب)الرسول بولس فً 

صادق ٌعتقد الكثٌر من علماء الالهوت أن ملكً  و. للمسٌح

 !.كان ظهوراً للمسٌح على األرض فً هٌبة جسمٌة مإقتة 

وٌسوع المسٌح  ملكً صادقوا عتبرت رتبة الكهنوت عند 

وهما . بال بداٌة وال نهاٌة, خاصة ألنهما لٌسا من سبط الوي

 .ملكا البر والعدل والسالم

 

بعدما بلػ أبونا إبراهٌم التاسعة والتسعٌن  :أسحق الذبٌحة -2ً

وقد عاشا كل هذه , العمر وزوجته سار  التسعٌنعاماً من 

وحٌن آن األوان تم وعد هللا . السنٌن حٌا  اإلٌمان والرجاء

فاعتلت البسمة على , ورزقا بولد ادخل البهجة فً صدرٌهما

أي " اسحق"الوجوه من اإلعجاب باإلعجاز والفرحة فؤسمٌاه 

ن وبعد كل هذا الفرح وسعاد  المطمب(. 14-13:18تك)الضحك 

صباحا لتقدٌم  ر  كَّ لم ٌتردد هذا األب بل ب  . بإتمام الوعد اإللهً

ولم ٌسؤل . (3:22تك) !!.ابنه اسحق ذبٌحة حٌة مرضٌة للرب 

لماذا أعطانً إٌاه الرب ولماذا ٌرٌدنً أن أقدمه ذبٌحة أمامه 

ولكن هللا كلًّ (. هذا هو اإلٌمان الحقٌقً المعزز بالتسلٌم. )؟؟

لم ٌشؤ أن ٌقدم إبراهٌم ابنه , ة والرحمةفابق المحب, الحكمة

كما , هللا ال ٌقبل أن ٌقدم األوالد كذبابح ,األول. كذبٌحة لسببٌن

كون ابن إبراهٌم هذا  ,والثانً. كان ٌفعل الكنعانٌون عصربذ  
                                                             

  
 16اٌزفـ١غ اٌزطج١مٟ م  



194 
 

وبذلك ال , فهو ال ٌخلو من الخطٌة األصلٌة, هو من نسل آدم

ن األ ضحٌة حٌث ٌشترط أن تكو, ٌمكن أن ٌكون أ ضحٌة فداء

 !.بال عٌب 

 

حمل . لقد أعّد هللا جلّت حكمته الفدٌة منذ البدء :ألفدٌــــة -3ً

فؤرسل هللا كبشاً إلبراهٌم بدالً , (9:53أش) الذي بال عٌب, هللا

بإٌمان , ألن هللا كان مسروراً . (13-1:22تك) من اسحق ابنه

لك ولذ!.  ه بالقربان ومنزلتهوررأكثر من س, 61طاعتهإبراهٌم و

فكما هٌؤ هللا بدٌاًل إلبراهٌم عن . تلك األضحٌة بالحمل بدلستا

هكذا سٌهٌا لجمٌع الناس قرباناً كامالً وكافٌاً للخالص , ابنه

 .من الموت والخطٌة

الذي كان ٌقدم الذبابح عن الناس )فالسٌد المسٌح هو الكاهن 

. وملك البر والعدل والسالم كملكً صادق( فً العهد القدٌم

 .كالخروؾ المذبوح,  الحامل خطاٌا العالموحمل هللا

إن الحقبة الزمنٌة التً عاصرت أحداث العهد القدٌم لما احتوته 

التً  ,من الرموز والدعو  اإللهٌة والنبوات الكثٌر  والعدٌد 

ومنها بالتخصٌص ما ٌزٌد , ن نبو تجاوزت الثالثمابة والثالثٌ

كل ذلك كان . حتنطبق حصراً بالسٌد المسٌ, عن الستٌن نبو 

وبذلك ٌمكن اعتبار هذه . تمهٌداً إلهٌاً لمجا المسٌح المخلص

الفتر  هً الحقبة األولى من العهد القدٌم التً قدمت لمجا 

    . ٌسوع المسٌح

, تبدأ هذه الحقبة اعتباراً من عهد نبو  مالخً :الحقبة الثانٌة

 .القرن الرابع قبل المٌالد وإلى مجا مار ٌوحنا المعمدان
                                                             

  
  1اٌّؼِٛع 
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وقد تمٌزت هذه . القرن الثانً قبل المٌالد, مروراً بالمكابٌٌن

الفتر  بؤن اتخذت أفكاراً خاصة عن شخصٌة السٌد المسٌح 

لما عاناه الشعب الٌهودي من اضطهادات . وكٌنونته المرتقبة

ولذلك كانوا ٌرتجون . االستعمار الرومانً وقسوته وبطشه

ٌّا اآلتً بالصور التالٌة  :شخصٌة المس

( المّسٌا المنتظر)لقد تبلورت فكر  مجا شٌلون  :ـــٌلونش -1

, وخصوصاً عند الصدوقٌٌن وقسم من الفرٌسٌٌن والناموسٌٌن

لٌحررهم من عبودٌة الرومان ( المسٌح)بؤن سٌؤتً شٌلون 

. هم من عبودٌة المصرٌٌنكما حرر هللا أباء, (!موسى الثانً)

 واسعة وقو ذا سلطة سٌاسٌة . وسٌكون ملكاً ارضٌاً عظٌماً 

. بسٌفه وصولجانه, وبالتالً سٌسودون هم على األمم, عظٌمة

وال رٌب فإنهم قد تمادوا فً أحالمهم وكبرٌابهم بمستوى 

, علماً أنهم لم ٌفهموا المقصود بهذا االختٌار!. الشعب المختار

ومن , ومن احد أسباطه, والذي كان ٌعنً أن من هذا الشعب

ا سٌولد المس, نسل امرأ  عذراء وكل من ٌإمن به (. المسٌح)ٌّ

ومن جمع أولبك المإمنٌن  .وٌتبعه سٌكون مختاراً أمام هللا

علما أنه كان استعدادهم . !سٌكون شعب هللا المختار, المختارٌن

ٌسود , لو جاء ملكاً دنٌوٌاً , لقبوله واالنضواء تحت راٌته, أكٌداً 

لم  ولكنه جاء إلى خاصته وخاصته. بالسٌؾ وٌحكم بالصولجان

 (11:1ٌو).تقبله

 خصوصا, ال ٌخفى على قراء الكتاب المقدس :الملك المنقذ -2

قد الحظوا فً الفتر  التً , أولبك الذٌن ٌتتبعون األمور بعناٌة

أن الشعب الٌهودي قد تؤثر , سبقت مٌالد السٌد المسٌح

وامتزج معهم بعاداتهم , بالثقافات السابد  لألمم فً ذلك الوقت
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, كانت حالة الشعب الروحٌة حالة بابسة ولذلك. وعباداتهم

فذبحوا وأوقدوا على  ,النؽماس معظمهم فً العباد  الوثنٌة

المتوقدون إلى األصنام تحت كل . المرتفعات وعلى التالل

وؼٌر هذا  , :األودٌة,القاتلون األوالد فً, شجرة خضراء

الكثٌر مما ٌصفه العدٌد من أنبٌاء تلك الحقبة فً العهد القدٌم 

حٌث تفشى . حالة العصر الروحٌة وصفاً مإلماً وصادقاً  من

وطؽى الظلم والجور , وسفك الدم, وكسر السبت, الرٌاء

, لهة أخرىوالتبخٌر آل, وإهمال العباد  فً الهٌكل, والخداع

فال ؼرابة إن كان الؽٌورون . وأكله وتقدٌم لحم الخنزٌر

ك بشوق المتلهؾ فً مجا مل ٌرتجون, المتبقون من الشعب

ٌنقذهم من هذه الرجاسات ومن عباد  األوثان وعبودٌة 

 .(5:53أش)وأسقامهم,أمراضهم,ومن ثم ٌشفٌهم من. الرومان

فكان . ٌرٌحهم من أتعابهم وٌرفع عنهم الهموم والضٌقات

بدلٌل عند بدء . انتظارهم لمجٌبه بفارغ الصبر والشوق الشدٌد

ع ؼفٌر  التفت حوله وتبعته جمو, كراز  الرب ٌسوع المسٌح

من أن هذا الملك , ولم تكن لدٌهم أدنى فكر  .من الشعب

ولذلك نرى أن كل هذا الكم من الجموع !. سٌصلب أو ٌهان

بٌن العجب وخٌبة األمل  ,الؽفٌر  ارتد متقهقراً أمام الصلٌب

ما عسى أن ٌكون هذا الجبار  .والدهشة والحٌر  والذهول

ر) أو ما هذا الطبٌب   .مرفوعاً على خشبة الصلٌب؟!( المنت ظ 

وهو ٌنزؾ دماً ؼزٌراً من , الذي شفا جراحات وأسقام الكثٌرٌن

 !.أسه من ٌدٌه من جنبه حتى قدمٌه؟جسده المقدس من ر

                                                             
  
 1:13ٚ أف9 ::2ٍِٛ 



197 
 

من تلك الجموع سوى بضع مبات من الراسخٌن  ولم ٌبق 

مواصلٌن , مبتهجٌن بحقٌقة القٌامة, أمٌنٌن للنهاٌة, والتالمٌذ

  !.إتباعه حتى الشهاد 

 

أنها فبة مختار  تسامت بالروحانٌات  :ملك الفردوس..ألمخلص -3

الذٌن لم ٌعٌروا , أولبك القلة المإمنة, عن مفاهٌم أبناء عصرها

حفظوا الوصاٌا وسلكوا حسب نوامٌس . ألمور الدنٌا اهتماما

, وأدركوا عظمة المنتظر اآلتً, استذكروا األسفار. هللا

كل رجاإهم . قطع النظٌربشوق  من, فاشرأبت أعناقهم انتظاراً 

والخالص من أتعاب هذا , النعٌم فً الحٌا  األبدٌة, ومناهم

 .                  الجسد الفانً وهموم الحٌا  الدنٌا

 

وحنة , مار ٌوحنا المعمدان, ومن أبرز شخصٌات تلك الحقبة

ٌّة وقد تقدم فً اإلعالن , والقدٌسة الطاهر  العذراء مرٌم, النب

اآلن تطلق عبدك ٌا سٌد حسب  –عان الشٌخ سم: عن إٌمانه

 -(0 - :2 لو). ألن عٌنً قد أبصرتا خالصك. قولك بسالم

وهو تصرٌح خطٌر !. من الطفل ٌسوع نفسه  اإلطالق وٌطلب

أن أآلب , ٌعنً فً مضامٌنه, بل اعتراؾ إٌمانً واضح

واحد , واحد بالجوهر, واالبن والروح القدس إله واحد

من طفل  - ولهذا طلب اإلطالق) رادةواحد باإل, بالطبٌعة

لقد نطق . !(ٌعرؾ من هو المحًٌ والممٌت  وهو...  -رضٌع 

, العقٌدةتتضمن  نبـوٌةكلمات ب هذا الشٌخ الطاعن فً األٌام
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وٌعنً ثانٌا أن الهوت وناسوت .  !الروح القدس  بوحً من

الرب ٌسوع المسٌح لم ٌفترقا إطالقا  من أحشاء القدٌسة مرٌم 

إذ ٌخاطبه الشٌخ الطاعن  !.اء وحتى صعوده إلى السماء العذر

 !!.وهو طفل مقمط ( هللا)فً السن بالسٌد 

ا)كان إٌمان هذه الفبة بؤن مجا السٌد المسٌح  ٌّ سٌجعل ( المس

بل رأوا فً . ولن ٌشعروا بآالمه, الناس ال ٌهابون الموت

لم إلى عا, الموت انتقاالً من سجن وقٌود الجسد بؤتعابه وآالمه

فً , الروح الممتلا بالراحة والفرحة والسالم مع المسٌح

وال شك بؤن هذه الفبة هً . مملكته السماوٌة وفردوس النعٌم

فً حٌا  , الشرٌحة المإمنة التً عاشت العهدٌن القدٌم والجدٌد

وحٌا  , حٌا  العهد القدٌم بوعود الرب ورجابه الصالح. الجسد

فً مجا المخلص , لهًالعهد الجدٌد بتحقق هذا الوعد اإل

 !.والمنقذ الوحٌد للروح والجسد , الحقٌقً
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 اطار

21 
ونحن حسبناه مصابا  , لكن أحزاننا حملها وأوجاعنا تحملها* 

وهو مجروح ألجل معاصٌنا . مضروبا  من هللا ومذلوال  

كلنا . وبحبره شفٌنا, تؤدٌب سالمنا علٌه, مسحوٌق ألجل آثامنا

والرب وضع علٌه إثم , كل واحد إلى طرٌقه ملنا, كؽنم ضللنا

كشاٍة تساق إلى , ُظلَِم أما هو فتذلل ولم ٌفتح فاه. جمٌعنا

من تعب . ... الذبح وكنعجة صامتة أمام جازٌها فلم ٌفتح فاه

وعبدي البار بمعرفته ٌبرر كثٌرٌن . نفسه ٌرى وٌشبع

 .11,7-4:53أش .وآثامهم هو ٌحملها

 

وج األمر لتجدٌد أورشلٌم وبنابها فاعلم وافهم أنه من خر* 

, إلى المسٌح الربٌس سبعة أسابٌع واثنان وستون أسبوعا

 . 25:9دا.        ٌعود وٌبنً سوٌق وخلٌٌج فً ضٌق األزمنة
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ا ٌّ  من هو المســ

 بحسب مفهوم أسفار العهد القدٌم عند الٌهود

 وتفاسٌرهم

 قبٌل زمن مجا الرب

 ٌسوع؟

 

 

 :كتلخٌٍص نقول

الذي سٌقود , !ملك الجنود  ,ملك الملوك, الملك الجبار إنه

موسى الجدٌد . جحافل األسٌنٌٌن فً حرب العبور والتحرٌر

وهو !. الذي سٌحرر األسباط األثنً عشر من عبودٌة الرومان 

الذي سٌتصدره الصدوقٌون , ملك الصولجان والدٌوان

كملكً صادق , الملك الكاهن.  الملك النبً !.وٌسودون 

 .كالملك داودو

تباهٌاً , الذي سٌتبارى بٌن أروقة الهٌاكل الكتبة والفرٌسٌون

وهو ملك الفردوس . باسمه وسلطانه ووجاهته وقوته وجبروته

. والجنان الذي سٌجازي الشهداء والمضطهدٌن فً ٌوم الدٌن
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. وهو الملك الرءوؾ الذي سٌرٌح البشرٌة من أتعابها وأسقامها

 .إنه ملك البر والسالم

أنه كبش إبراهٌم الذي , ولكن خاب فؤلهم إذ ؼاب عن ذهنهم

أعدته الحكمة والمحبة اإللهٌة لفداء أوالد آدم وأبناء إبراهٌم 

وأنه وسٌط المصالحة الوحٌد بٌن آدم ونسله وبٌن !. والبشرٌة 

مجروح ألجل , محتمل أوجاعنا, وأنه حامل أحزاننا!. هللا 

ابن . عطا  لنا من السٌد نفسهاآلٌة الم. بحبره سٌشفٌنا, معاصٌنا

, شٌلون!. الذي سٌسحق رأس الحٌة ( نسل المرأ )العذراء 

ٌّا المنتظر  .الملك المصلوب .الملك المنقذ .الملك المخلص. المس

هذا هو الملك . الملك ابن داود!. ابن اإلنسان . الملك الفادي

 ربنا وإلهنا ومخلصنا, العظٌم الذي مملكته لٌست من هذا العالم

الذي جاء لخاصته وخاصته لم . ٌسوع المسٌح ابن هللا الوحٌد

 !.تقبله
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 من هو ٌسوع المســٌح

 ه التالمٌذ واإلنجٌلٌونبحسب ما فهم 

 وقدموه 

 عبر أسفار العهد الجدٌد

 

 

, استنتجنا من إثباتات أسفار العهد القدٌم, خالصة ما سبق من

بؤنه سٌرسل مخلصاً  أكد لنا, أن هللا تبارك وجلَّ وعال بمحبته

من خالل الرموز , مثبتاً لصفاته وممٌزات شخصٌته, للبشرٌة

التً كانت بمثابة إشارات واضحة تشٌر , والنبوات والوعود

وهً !. بصٌؽة ال تقبل البدٌل , إلى شخصٌة محدد  ومعٌنة

شخص الرب ٌسوع , وال ٌقبل الشك البتة, مطابقة بشكل مذهل

 !.المسٌح 

فذاك , ؽٌٌر والتزوٌر فً تعٌٌن هذه الشخصٌةأما إمكانٌة الت

ألن آخر ترجمة للعهد القدٌم تمت قبل مجا !. بحكم المحال 

وحسب ما . السٌد المسٌح بمابتٌن وخمسٌن عاما  تقرٌبا  

!. ٌخبرنا التقلٌد أن سمعان الشٌخ كان أحد المترجمٌن

هو لمصلحة من و ألي قصد , والسإال الذي ٌفرض نفسه

 !.ؽٌٌر؟ لو حصل؟سٌكون ذلك الت
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و حقٌقة  لم , هو أنه لن ٌستفٌد منه أحد ٌومبذٍ , الجواب

إذاً أي تؽٌٌر أو تحوٌر فً أسفار العهد القدٌم !. ٌحصل البتة

تعلن , بعد هذا نرى إعالنات الروح القدس. مستحٌالً أمسى 

على لسان , تباعاً عن تحقق الوعد اآللهً بؤسفار العهد القدٌم

, ٌوحنا المعمدان, بدأً بسمعان الشٌخ, رجال هللا القدٌسٌن

وأخٌراً القدٌس ٌوحنا الحبٌب فً سفر , اإلنجٌلٌٌن األطهار

 .الرإٌا

ألن عٌنً قد . اآلن تطلق عبدك ٌا سٌد حسب قولك بسالم+ 

 (31-29:2لو) .أبصرتا خالصك

 (3:11مت) .وقال له أنت هو اآلتً أم ننتظر آخر+ 

أنت , رسل إلى ٌسوع قابال  فدعا ٌوحنا إثنٌن من تالمٌذه وأ+ 

 (3:11مت). هو اآلتً أم ننتظر آخر

أن , هذا هو الذي قلت عنه, ٌوحنا شهد له ونادى قابال  + 

 (15:1ٌو). ألنه كان قبلً, الذي ٌؤتً بعدي صار قدامً

, أقرتها كل الوقابع التارٌخٌة واإلٌمانٌة, إنه إعالن تؤكٌد لحقٌقة

ظهور ل  نه آن األوانأ ,مقرونة بالحجة والبرهان الجازم

محدد  , محدد  األوصاؾ, (الوحٌد )شخصٌة التارٌخ األولى 

. والخ...., محدد مكان ظهوره, محدد زمن مجٌبه, الممٌزات

ٌعرفون هذه , والجمٌع كانوا. وع المسٌحأال وهو الرب ٌس

 !.فانتظروه  الثوابت
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ا)ٌومبذ  متوقعٌن ظهور , لقد كان الٌهود ٌّ , السٌد المسٌح( المس

, ولهفة انتظارهم, إذ أنهم من شد  شؽفهم. وبشوق ال ٌوصؾ

حٌن بدا لهم بصٌص شعاع األمل , لم ٌصدقوا أنفسهم

بل أرادوا أن ٌختزلوا الزمن لمعرفة . بالمإشرات المعطا  لهم

وخصوصاً عندما تزامنت األوقات مع بعضها . حقٌقة ٌسوع

سل هؤنذا أر)حٌث كان ظهور مار ٌوحنا المعمدان , البعض

الدلٌل , (1:3مال. مالكً فٌهٌا الطرٌق أمامً وٌؤتً بؽتة  

على أن مواصفات وصفات السٌد , القوي والمإشر البارز

المسٌح كانت مرسومة بصور  واضحة لدى كل متتبع 

فلم تلتفت األنظار إلى ٌوحنا المعمدان باحتمال كونه . ومترقب

ٌسؤلون  ,بل على العكس نرى أن تالمٌذ المعمدان( . المنتظر)

ونزواًل لرؼبتهم . لٌخبرهم بالخبر الٌقٌن, معلمهم بلجاجة

وال نشك البتة بؤن المعمدان ) الملحة ٌرسل اثنٌن من تالمٌذه 

ٌّا المنتظر  قد أعلم تالمٌذه بكل صفات ومواصفات المس

فماذا !. لالستفسار من صاحب الشؤن نفسه !( ومعجزاته مسبقا 

خبرا ٌوحنا بما تسمعان اذهبا وا. كان جواب الرب ٌسوع؟ 

ً   (4:11مت)!.وتنظران   .!(6:11مت)وطوبى لمن ال ٌعثر ف

 :وال بد من محاور  فً االحتمالٌة التً تفرض نفسها

  هل كان المقصود باإلشارات النبوٌة الوارد  بؤسفار العهد

القدٌم من ظهور شخصٌة تتطابق بمواصفاتها نصاً ومضموناً 

, بكل ثقل رموزها. أم ال؟ مع شخصٌة الرب ٌسوع المسٌح؟

كما جاء فً , وتوقٌتها الدقٌق, وصرٌح عباراتها, ودالالتها

 .(25:9دا)
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  وال جواب سواه! ... نعم. 

  ٌّا .. أجل لقد تعٌن بقو  فً أسفار العهد القدٌم .. مجا المس

 .وظهور السٌد المسٌح

  وأمسى هذا المجا ضرور  قصوى لمصداقٌة العهد القدٌم .! 

 ك الشخص المدعو ٌسوع المسٌح الذي ظهر فً فهل كان ذا

 .التارٌخ قبل ألفً عام هو نفسه المقصود ؟ أم آخر ؟

 فمتى سٌؤتً اآلخر ٌا ترى ؟, وإن لم ٌكن هو. 

 

كل , ألنهم لم ٌجمعوا, لقد ارتكب الربابنة الٌهود خطؤً شنٌعاً 

لٌرسموا , آٌات الكتاب المقدس التً تحوي النبوات والرموز

!!. الذي ا قتٌد كشا   للذبح , خلص الملك الجبارصور  ذلك الم

وهً عدم تمكن البعض , وبقٌت نفس المشكلة إلى ٌومنا هذا

.. وهً أن هذا المخلص ٌصلب , من استٌعاب الحقٌقة الواقعة

وهذه الحقٌقة ال ٌمكن !. خالصنا  رمزلٌصبح صلبوته 

 !.واإلٌمان المطلق وحسب .. استٌعابها إالّ باإلٌمان 
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 :؟  تولٌفٌة وتوفٌقٌة بؽاٌة دونت أسفار العهد الجدٌد هل

إن تكررت بعض الجمل أو , عذراً عزٌزي القارئ أستمٌحك

 . ولتؤكٌدها ثانٌاً , ألهمٌتها أوالً , التً اضطررنا لها, الفقرات

إن جمٌع المإشرات التً ذكرت على ألسنة األنبٌاء وأسفار 

تعلن عن مواصفات فإنها , وبؤٌة صٌؽة جاءت, العهد القدٌم

فإنها تنطبق , وال نبالػ القول(. المسٌا المنتظر)السٌد المسٌح 

الذي وصلتنا أخباره . تماماً وشخصٌة الرب ٌسوع المسٌح

 .وأنباإه عبر أسفار العهد الجدٌد

 اً ومقصود - اً وتوفٌقٌ اً أي تولٌفٌ - ا  وضعٌفهل كان ذلك التطابق 

من أٌن ألولبك الناس ؟ ولكن ..من قبل اإلنجٌلٌٌن األطهار 

أن ٌؤتوا بؤخبار تحققت لم تكن فً علم , األمناء, البسطاء

, كمكان المٌالد ومٌعاده وطرٌقته. اإلنسان المسبق أو مقدوره

, ومواقؾ الناس من موته, !وخٌانة ٌهوذا وطرٌقة موته 

وهل ٌمكن أن ٌكون ذلك !. الخ , ..و,..و,ودفنه, وطعن جنبه

هذا الكم الهابل من النبوات  ومن. ؟ 62مجرد محض صدفة

, والرموز التً تشٌر إلى السٌد المسٌح فً أسفار العهد القدٌم

ٌتضح لنا بالدلٌل والبرهان القاطع بؤن الرب ٌسوع الذي 

ا الذي أنبؤت , أخبرتنا به أسفار العهد الجدٌد ٌّ هو هو نفسه المس

 .عنه أسفار العهد القدٌم

 :وربَّ سابل  ٌسؤل
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 ٌر ذلك فً أسفار العهد القدٌم ؟ ولكنربما قد تم تدب 

 لمصلحة من سٌكون هذا التؽٌٌر والتدبٌر لو كان ؟

 !. ولد مٌتاً نكرر ونإكد جازمٌن أن هذا االحتمال 

, ر السنٌنوعلى م, ألنه وحسب ما معروؾ عن الكتبة الٌهود

وأن آخر ترجمة قد . !ها أحرفحتى عدد , ن األسفارأنهم حافظو

أكثر من مابتٌن وخمسٌن سنة قبل  قبل تمت كما سبق القول

 :مما سبق ٌتبرهن لنا. مجا المسٌح

 

 

أن شخصٌة الرب ٌسوع المسٌح التً ظهرت 

على األرض قبل أكثر من عشرٌن قرنا  من 

هً شخصٌة حقٌقة صحٌحة جاءت طبقا  . الزمن

أسفار العهد القدٌم "للشخصٌة التً عٌنتها 

ار العهد أسف"وكرزت بها وقدمتها !.  "واألنبٌاء

 !. "الجدٌد

 

                                                                                                    
  
جٛف ِبوض٠ًٚ  –ثغ٘بْ ٠زطٍت لغاعاً  –ٌٍّؼ٠ض عاجغ وزبة  
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 :الخاتمة

وفٌما ٌلً سنعرؾ من هو الرب ٌسوع المسٌح من خالل بعض 

 من سفر التكوٌن وحتى آخر سفر الرإٌا ات المجمعة بدءاً اآلٌ

ٌسوع
* 

 هو األزلً القابل نعمل اإلنسان على صورتنا كشبهنا
نسل  ,

 المرأة الذي سحق رأس الحٌة
 ترٌس لبنً البشر ,

إله  ,

 إسحقإبراهٌم و
 الذي ٌخلق بحسب مشٌبته ,

القادر على كل  ,

:شا
7البار ,

الذي ال تقصر , 1الذي لم ٌكسر عظم من عظامه ,

2ٌده عن شا أبدا
0 الذي وضع الشرابع واألحكام العادلة ,

, 

المظهر مجده والمسمع صوته ومكلم اإلنسان من وسط 

  النار
  المحرر لخلٌقته كموسى لشعبه,

هو هو ولٌس إلٌه  ,

  الذي ٌمٌت وٌحً, معه
  المجٌب بنار ,

المصالح الواضع  ,

  ٌدٌه بٌن هللا واإلنسان
, كاشؾ العمابق من الظالم ,

: والمخرج ظل الموت إلى النور
والسامع ,المستجٌب للدعاء ,

7 لصراخ البابس فً الضٌقات
القابم من الموت ومن بٌن  ,

1 األموات
2 المستهزأ به قبل صلبه ,

ة الذي علق على خشب ,

0 وثقبت ٌداه ورجاله
  الذي ألقٌت القرعة على ثٌابه ,

رجل  ,

  أآلكل من خبزه خانه, سالمته
المروي لخلٌقته ماء الحٌاة  ,

  !أسقوه خال  
  الجالس عن ٌمٌن هللا ,

المرفوض من  ,

  خاصته
: صانع البهجة لنا كل ٌوم ,

أآلٌة المولود من  ,
                                                                                                    

 31 ٚم  216-213م –
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7 عمانوبٌل هللا معنا,!عذراء
جده ال ٌعطٌه اسمه الرب وم ,

2 قبله لم ٌكن إله وبعده ال ٌكون, 1 ألحد
هو هو الماحً  ,

0 لذنوبنا
  هو قررها. مصور األرض وصانعها ,

الرافع  ,

  والمنجً
  هو هو األول واآلخر ,

  المهان من أعدابه ,
إنه  ,

  معزٌنا
رجل األوجاع ومختبر . من الناس المخذول,

: الحزن
7 ال  عناالمدان بد.الحكام أمامالصامت ,

أحصً مع ,

1 وهو شفٌع الجمٌع. األثمة
التً حملها عنا كً . ذبٌحة آثامنا,

2 ٌبررنا
0 ابن اإلنسان الذي رآه دانٌال,

المولود فً بٌت لحم , 

الملك الداخل إلى ,   الذي مخارجه منذ القدٌم منذ األزل,أفراته

 .  راكبا  على ابن آتان, أورشلٌم منتصرا  

هللا الصوت الصارخ فً البرٌة لٌهٌا الذي تقدم مجٌبه مالك 

.   وٌطمبن النفوس, الذي ٌزٌل الخوؾ,   الطرٌق أمامه

الجالس عن .   ولوحده سلطان المعمودٌة بالروح القدس

هو من تحقق . : واآلتً على سحاب السماء, ٌمٌن القدرة

. 7 معه كل ما كتب عنه بناموس موسى واألنبٌاء والمزامٌر

من السماء واستقر على كتفه بشبه الذي نزل الروح علٌه 

الدٌان العادل والعامل . 1 وشهد له ٌوحنا المعمدان, حمامة

واآلكل منه ال , خبز الحٌاة النازل من السماء. 2 بمشٌبة أآلب

ًٌّ باآلب؛ ومتناوله . 0 ٌجوع ابدا   ( الخبز الحً)الذي هو ح

.   هو نور العالم ومن ٌتبعه ال ٌمشً بالظلمة.   ٌحٌا به

وكل من ٌحفظ .   شاهد لنفسه والذي ٌشهد له أآلب أٌضاال

الباب الوحٌد للخالص .   كالمه لن ٌذوق الموت إلى األبد

هو الراعً الصالح .   والداخلون فٌه بمراعً خصبة ٌنعمون
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.. هو القٌامة والحٌاة. : الذي ٌبذل نفسه عن الخراؾ

 المحب. 1 المعلم والسٌد. 7 والمإمن به وإن مات فسٌحٌا

. 2 المجردة من الشرط واألنا, الذي أوصى بالمحبة المطلقة

. 0:والطرٌق الوحٌد الذي ٌوصلنا إلى أآلب, هو الحق والحٌاة

أعطٌنا من أآلب , وبطلبه.  :الذي هو فً أآلب و أآلب فٌه

المقدس .  :الروح القدس المعزي الذي ٌمكث معنا إلى األبد

ار الذي أدانه العالم الب.  :لكً ٌجعلنا قدٌسٌن فً الحق, ذاته

تبت علته على الصلٌب الذي ك.  :وهو لٌس فٌه علة واحدة

 .  :هذا هو ٌسوع الناصري ملك الٌهود, وبلؽات ثالث

فان الروح , !وانظروا , الذي قال بعد قٌامته بالجسد؛ جسونً

, وبعد قٌامته أٌضا  . ::كما ترون لً, لٌس له  لحم وعظام

ته فً ٌدٌه ورجلٌه أماكن جراحا, تحسس توما ورأى

هو نفسه الذي ظهر لتالمٌذه على !. حقٌقة ملموسة 7:وجنبه

وشوى لهم سمكا  ودعاهم , بحٌرة طبرٌة بعد قٌامته

 .1:!للؽداء

وهو .. ببراهٌن كثٌرة( بعد قٌامته)الذي تراءى لرسله حٌا  

. 70ربٌس الحٌاة. 2:وٌتكلم معهم... ٌظهر لهم أربعٌن ٌوما  

أكلوا وشربوا , لشهود منتخبٌن... هرا  الُمعطى أن ٌصٌر ظا

الذي إذ كان فً .  7فسادا   الذي لم ٌر.  7معه بعد قٌامته

ٌُحسب ِخلسة  أن ٌكون معادال  هلل, لكنه أخلى  صورة هللا لم 

صورة هللا .  7!نفسه آخذا  صورة عبٍد, صابرا  فً ِشبه الناس

واحد اإلله الواحد والوسٌط ال.  7ؼٌر المنظور, بكر كل خلٌقة

وباإلجماع عظٌٌم هو سر التقوى, هللا ظهر .  7بٌن هللا والناس
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. 77ربٌس الكهنة العظٌم الذي اجتاز السموات. :7بالجسد

 .71ربٌس اإلٌمان ومكمله

الذي أحبنا وؼسلنا من ... الشاهد األمٌن البكر من األموات

الكابن , البداٌة والنهاٌة, هو األلؾ والٌاء.72خطاٌانا بدمه

هو األول و . 10أآلتً و القادر على كل شا. انوالذي ك

وله أن ٌعطً من شجرة .  1وبٌده مفاتٌح الهاوٌة.  1أآلخر

أكال  للذٌن ٌؽلبون , الحٌاة التً فً وسط فردوس هللا

وحده الذي ٌعطً إكلٌل .  1الذي كان مٌتا  فعاش.  1باسمه

القدوس الحق الذي له مفتاح . :1وبٌده سفر الحٌاة.  1الحٌاة

. 17وٌؽلق وال أحد ٌفتح, الذي ٌفتح وال أحد ٌؽلق, اودد

حٌث ٌدخل , وسامعوه ٌفتحون له, الواقؾ على الباب وٌقرع

هو , 12الذي ؼلب األسد. 11وٌتعشى معهم وٌبقون معه

. 20الخروؾ المذبوح القابم وسط عرش هللا وسط الشٌوخ

من كل قبٌلة ولسان وشعب , الذبٌحة الذي اشترانا بدمه هلل 

مستحق القدرة والؽنى والحكمة والقوة والكرامة .  2مةوأ

دمه ٌؽسل الخطاٌا وٌبٌض ثٌاب .  2والمجد والبركة

رب .  2الذي سٌرعى جمٌع األمم بعصا من حدٌد.  2المذنبٌن

المعطً للعطشان . :2!اسمه كلمة هللا.  2األرباب وملك الملوك

ة هللا النور الذي انار مدٌن. 27من ٌنبوع ماء الحٌاة مجانا  

   .22وكوكب الصبح المنٌر, أصل ذرٌة داود. 21المقدسة
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                                + 

 إذا  هذا هو

 ٌسوع المسٌح

 ابن هللا الحً

 هو هو أمسا  والٌوم وإلى األبد

 8:13عبرانٌٌن

 +00 عنعم تعال أٌّها الرب ٌسو +

ٌنآم

 

  :الهوامش

                                                             
  
  2  تك  / 
  / 2 خر  / 2  خر  /  2  تك  /  2 تك  / 2  تك  /

 / 2 تث   /  2  عذ  /  2  خر  / 2  خر

اي    /  2   - مل،   /  2  تث   /  2  تث  / 2  تث  

 / -  2 مس   /  2  مس    / 2 مس    /  2  اي    / 2  
 /  2  مس   /  2 مس   /  2  مس   /  -  2  مس   

 / 2  أش   /   2  مس   /    2  مس   /   2 مس  

 /  2  أش   /  2  أش   /  2  أش   /  2 أش  

 /  2  أش   /  2 أش       /  2  أش   /  2 أش  
 /  -  2  إش   /  2  إش   / -  2 إش   / -  2 إش  

 / 2 ؛ مر  2  متى   / 2 زكرٌا    / 2 مٍخا   / 2  دا   
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 /  2  لو  /  2  مر   / 2 مر   / 2  ؛ مر  2  متى  

 / 2  ٌو   / 2  ٌو   / 2  ٌو   / 2  ٌو   / 2  ٌو  

 /  2  ٌو   /  2  ٌو   /  2 ٌو   / 2  ٌو   / 2  ٌو  

 /  2  ٌو   /  2  ٌو   /  2 ٌو   /  2  ٌو   /  2  ٌو  
 /  2  ٌو   /  2  لو   /  2  ٌو   /  2  ٌو   /  2   ٌو  

 /  2  أع   /  -  2  أع   / 2  أع   / 2 أع   /  2 ٌو  

،   / 2 تٍموثاوش ،   / 2  كولوضً   / - 2 فٍلٍبً  
 / 2 رؤ    /  2 عبرانٍٍن   / 2  عبرانٍٍن   / 2  تٍموثاوش 

رؤ    / 2 رؤ    / 2 رؤ    / 2  رؤ    / 2  رؤ   / 2 رؤ  

 / 2 رؤ   / 2 رؤ   / 2  رؤ   / 2 رؤ   / 2 رؤ   / 2  

 /   2  رؤ   /  2 رؤ   / 2  رؤ   / 2  رؤ   / 2 رؤ  
 /  2  رؤ   /  2  رؤ   /  2 رؤ   /  2  رؤ  
   2  رؤ   
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 الملحق م

من  ,[بالحرؾ الواحد] ,فً هذا الملحق مؤخوذكل ما ورد : مالحظة

وعلى وجه , (لألب بٌوس عفاص –قراءة مجددة للعهد الجدٌد )كتاب 

ألساتذة الدراسات  ثرٌة التً فٌها مرجعٌة.. الخصوص من اإلطارات

 .البٌبلٌة

-  2 وكانت الخطوة الحاسمة فً السنوات  – : ص اطار - م

إلى االستنتاج بؤن " التؤلٌؾ تارٌخ"حٌن توصل الباحثون عبر , 270 

وإنما هم مإلفون تركوا فً , "جامعً نصوص"اإلنجٌلٌٌن لم ٌكونوا 

, كما أصبح بإمكاننا أن نرتقً. ... كتاباتهم بصمات رإٌتهم اإلٌمانٌة

الذي عرفته الجماعات المسٌحٌة بعد " مسٌح اإلٌمان"من , إلى حد ما

 .ه قبل الفصحكما عاش فً جماعت" ٌسوع التارٌخ"الفصح إلى 

/ شربنتٌه.أ/عن الدلٌل/تحت عنوان علبة أدوات العمل  – : ص:اطار - م

ٌمكنك أن تستعٌن بما فً كتابك المقدس من فوابد ومقدمات  –   ص

فً أي زمن وضع هذا النص؟ ما هو وضع الشعب أو :  فتتساءل

هل كان لبعض الكلمات أو العبارات معنى . * فً ذلك الزمان؟! المإلؾ 

 . إلى أي فن أدبً ٌنتمً هذا النص؟. * فً ذلك الزمان؟ خاص

وقد سمٌت هذه  -تحت عنوان الترجمة السبعٌنٌة – 0:ص0 اطار - م

" ارستٌة"وردت فً رسالة  أسطورةوفق " السبعٌنٌة" الترجمة بـ 

تشٌر إلى أنها تمت فً .( م.الكاتب الٌونانً من أواخر القرن الثانً ق)

وبموجبها ٌكون قد استقدم .(. م.ق:  - 1 )عهد بطلٌموس الثانً 

عمل كل (. شٌوخ من كل قبابل إسرابٌل :)عالما     7إلى اإلسكندرٌة 

فخرجوا بترجمة موحدة فً مضمونها , ٌوما  7منهم على انفراد مدة 

إبراز  األسطورةوؼنً عن القول أن المقصود من هذه _ !.وتفاصٌلها

م هللا مترجمٌها وصانهم من الطابع ألعجاببً لهذه الترجمة التً أله

 _   الخطؤ 
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 :قابال  وٌردؾ فً نفس اإلطار 

وكان الكتشاؾ مخطوطات عبرٌة فً قمران لعدد من األسفار ٌرقى 

الفضل فً إضفاء مزٌد من الثقة . م.بعضها إلى القرن األول ق

 .والمصداقٌة على الترجمة السبعٌنٌة

و قصاصة مكتوبة بالعبرٌة مخطوطة أ00:علما أن مخطوطات قمران كانت بحدود 

ابرز ما فٌها نسختان كاملتان . م.ق(  7 -0  )وتتراوح توارٌخ كتاباتها ما بٌن 

  1ص( 7)هامش ( قراءة مجددة)نفس المصدر .  من سفر أشعٌا( ملّفان)

وال سٌما حٌن ندرك بؤن األسفار المقدسة  – 1:ص  اطار - م

وهو قراءة مجددة , الجدٌد كانت الخلفٌة البٌبلٌة للعهد( العهد القدٌم)

 !.لها فً ضوء القٌامة 

عن ..."/ٌجب أن"تحت عنوان – 2  ص2 اطار - م

من األرجح أن ٌسوع كان ٌظّن فً بدء خدمته – 1  ص/شربنتٌه.أ/الدلٌل

وأن الٌهود , أن فً إمكانه أن ٌقوم برسالته قٌاما  موفقا  , الرسولٌة

بؤنه ٌزعج عددا  , الحال ولكنه اعترؾ ٌوما  بواقع   .سٌلّبون دعوته

إن ٌسوع ال ٌرٌد الموت . وبؤن الخاتمة ستكون سٌبة, كبٌرا  من الناس

إخالصا  , ومع ذلك كان علٌه أن ٌجابهه, (وقد هرب لإلفالت منه)

تؤمله فً  وسٌجد هذا المعنى فً.وأن ٌسبق فٌعطٌه معنى, لرسالته

ه لذي تكلم عنٌم بصفته ذلك العبد الى أورشلسٌصعد إ: الكتب المقدسة

 (.مثل الكرامٌن القتلة)أشعٌا وحدد وضع موته من موت األنبٌاء 

عن /تحت عنوان وجه ٌسوع فً إنجٌل مرقس  –    ص  اطار -:م

وٌجهل بماذا , فٌسوع ال ٌعلم بكل شا.. :  – 71 ص/شربنتٌه.أ/الدلٌل

وٌجهل فً أي ٌوم ... فوجب علٌه أن ٌسؤلهم عن ذلك , ٌتكلم تالمٌذه

وتحت  !.وٌموت ٌابسا  ... مام الموت وٌرتعب أ... األزمنة؟  تنتهً

! إالّ أن عزلة ٌسوع تبدو أشد مؤسوٌة: إنسان منعزل ٌقول / عنوان 

, لذهنفهم ؼالظ ا: إذ لم ٌتواصل إلى إشعار رفاقه بسره, أنه منعزل

 .وقد تركوه وأنكروه, ٌشّكون
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عن /تحت عنوان وجه ٌسوع فً إنجٌل متى –   ص  اطار -7م 

وٌشدد ... تؤثر ٌسوع أو جهله  ,ٌهمل متى – 20 ص/شربنتٌه.أ/الدلٌل

ولكن هذا الرب ٌبدو مرة واحدة شدٌد اإلنسانٌة عندما ... على قدرته 

 .شٌبا  من العطؾ, وهو فً النزاع, راح ٌلتمس من أصدقابه

إنجٌل )تحت عنوان وجه ٌسوع فً مإلؾ لوقا  –    ص  اطار -1م

/ النبً / وتحت العنوان الفرعً –  0 ص/شربنتٌه.أ/عن الدلٌل( /وأعمال

وموته هو موت , ٌسوع هو النبً الذي ُعِهَد إلٌه بكشؾ هللا: ٌقول 

 .وٌظهره لوقا بمظهر إٌلٌا الجدٌد, نبً

عن /تحت عنوان وجه ٌسوع فً مإلفات ٌوحنا –    ص  اطار -2م

تصوره هناك مفارقة بشؤن ٌسوع كما ٌ...  –    ص/شربنتٌه.أ/الدلٌل

ولكننا نرى , نستطٌع أن نراه ونلمسه, إنه كابن كامل اإلنسانٌة: ٌوحنا

 .سر ابن هللا, سر الكلمة, فٌه بعٌن اإلٌمان المستنٌر بالروح القدس

دلٌل :عن/تحت عنوان مستوٌات تفسٌر كلمات ٌسوع – 2  ص1 اطار -0 م

 ال...  (::ص/  رقم –دراسات /)جان دٌلورم/إلى قراءة اإلنجٌل كما رواه مرقس

وقد أرؼم , أن ٌسوع كإنسان هو إنسان من الماضً: ؾ أن نقولخَ نَ 

توالى الوحً بالقٌامة وعطٌة الروح , بعد موته, ولكن. على الموت

إن كلمات ٌسوع قُِرَبت وأُعٌدت . وانتشار اإلنجٌل وتؤسٌس الكنٌسة

 . )...( قراءتها تبعا  للحاضر الجدٌد

ضرورة العهد القدٌم لفهم العهد  تحت عنوان - 12 ص  اطار -  م

عندما نقرأ العهد : أخرى  نتٌجة – 0  -02 ص/شربنتٌه.أ/عن الدلٌل/الجدٌد

قدر ما أمكن من الوقت مٌلنا إلى رإٌة , ٌجب علٌنا أن نقاوم, القدٌم

فإن .. هب أننا ندرس الفصل السابع من سفر دانٌال : مثال  !. ٌسوع فٌه

نكون قد اكتفٌنا "! هذا ٌسوع" : "نسانابن اإل"ونحن نقرأ كلمة , قلنا

أو حاملة معنى ؼٌر , بؤن وضعنا على المسٌح رقعة خالٌة من المعنى

فال بد لنا أن ننسى أوال  ٌسوع ونبحث فً سفر ) ... ( المعنى الصحٌح 

ومتى شعرنا بؤننا أمام صورة ". ابن اإلنسان"دانٌال عن معنى عبارة 
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منٌن الذٌن أُدخلوا إلى مجد هللا ألنهم وأنها تمثل مجموعة المإ, جماعٌة

وعندبٍذ تؽتنً , استطعنا أن ننسبها إلى ٌسوع, .. فضلوه على حٌاتهم 

  .  معرفتنا للمسٌح اؼتناء  وافرا  

عن /عشاء طقسً... تحت عنوان عشاء وداع  -    ص2 اطار -  م

فُّسرت ذكرى عشاء ٌسوع األخٌر ) ... (  -:  ص/شربنتٌه.أ/الدلٌل

كعشاء وداع أعطى فٌه ٌسوع تعلٌماته األخٌرة إلى تالمٌذه : تٌنبطرٌق

: إلٌك مثال  . أو كعشاء طقسً احتفل فٌه ٌسوع بموته قبل أن ٌتم, 

فانتهز الشٌخ هذا العشاء . التقى ابنان ذات لٌلة عند أبٌهما الشٌخ

. وتوفً األب بعد ذلك بقلٌل, ثم انصرؾ االبنان, لتوزٌع أمواله علٌهما

فالواحد ذكر : تمل أن ٌروي كل منهما هذا العشاء على طرٌقتهمن المح

لم , وهو أكثر واقعٌة, واآلخر) ... (. العشاء كعشابه األخٌر مع أبٌه 

 !.  ٌذكر إال توزٌع المٌراث

عن " /إله حق و إنسان حق"تحت عنوان  -  : ص1 اطار -  م

انه , حعلى األرج, ظّن ٌسوع أوال... ...  -   ص/شربنتٌه.أ/الدلٌل

أمام ما القاه من , ولكنه. سٌتوفق فً رسالته بمجرد قٌامه بالتبشٌر

لم ٌمثل تمثٌلٌة فً . واجه إمكانٌة موته قتال  وأعطاه معنى, مقاومة

بحسب المعتقد , متٌقنا  , فقد دخل طوعا  فً آالمه.. بستان الزٌتون 

, منةمن أن هللا سٌقٌمه فً آخر األز, الفرٌسً الذي كان معتقده أٌضا

 ".الٌوم الثالث"

عن " /قام فً الٌوم الثالث كما فً الكتب"تحت عنوان  - 2: ص2 اطار -  م

بؤن التالمٌذ حٌن تكلموا : وٌقول األب شربنتٌه -0  ص/شربنتٌه.أ/الدلٌل

وال نعرؾ ) لم ٌقصدوا تارٌخا  معٌنا  , "الٌوم الثالث كما فً الكتب"عن 

بؤن النساء الحظن القبر  والنصوص تصرح فقط.. متى جرى الحدث 

أي أن ٌوم , وإنما كانوا ٌعلنون إٌمانهم, (الفارغ ٌوم األحد صباحا  

وأن قٌامتنا نحن , قد أتى مع قٌامة ٌسوع( الٌوم الثالث)القٌامة العامة 

 .طالما أنها تمت فً ٌسوع, هً وراءنا
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عن " /إلترابً"تحت عنوان معنى  - 21 ص  اطار -  م

: وٌخرج األب شربنتٌه بهذه الخالصة... ...  -   ص/شربنتٌه.أ/الدلٌل

ال ٌّدعون أن ٌسوع ٌتجلّى , لدى استعمالهم هذه الكلمة, فالتالمٌذ"

وإنما ٌشددون على , بصورة منظورة ٌمكن التقاطها بآلة تصوٌر

وٌتركون الباب مفتوحا  أمام إمكانٌة أن تكون هذه , مبادرة ٌسوع

 ". الترابٌات اختبارات باطنٌة أوال  

عن المسٌح " /جسم روحانً"تحت عنوان ٌسوع حً  -  : ص1 اطار -: م

 - :- :ص/شربنتٌه.أ/قام

إال بكل كٌانه , فً نظر أناس سامٌٌن, فال ٌكون ذلك, إذا كان ٌسوع حٌا

ظا تدل على فاستخدموا ألفا, حاولوا ان ٌشعرونا بذلك. وكل شخصه

أن ٌلمسوه وٌؤكلوا  بما أن فً إمكانهم, شبحا   لٌس ! الرإٌا واللمس

ٌُظهر نفسه متى ٌشاء , لكنه حابز على حٌاة جدٌدة كلٌا  . معه ألنه 

ولقد عبر بولس عن هذه الحقٌقة بعبارة . وحٌثما ٌشاء ولمن ٌشاء

" جسم روحانً"إن ٌسوع : فقال, ٌبدو أنها ال تخلو من التناقض

مع انه , ولكن هذا الكابن الجدٌد تماما!. ... ... ... ... . (  كور )

فلو كان . ... ... . ال ٌستطٌع التالمٌذ أن ٌعرفوه إال فً اإلٌمان, هوهو

" ٌرٌان"هل كانا , "الترابٌات"بٌالطس وقٌافا فً العلٌة فً أثناء تلك 

القابم من " ٌروا"ان رفاق بولس على طرٌق دمشق لم . ٌسوع؟

 !.  بل شاهدوا االنقالب الذي أحدثته رإٌته فً بولس, الموت

... .  -ٌسوع فً كتابات لوقا" صعود"تحت عنوان  -    ص2 اطار -7 م

ولٌس لنا أي صدى  –" رفع بمرأى منهم"وٌشدد لوقا على أن ٌسوع 

ما معنى أن : ونتساءل –! فً سابر كتابات العهد الجدٌد" الرإٌا"لهذه 

ٌُرفع عنهم؟" رأوا"الرسل   .الرب ٌسوع وهو 

عن المسٌح /وع فً ضوء القٌامة تحت عنوان آالم ٌس -  : ص :اطار -1 م

مات فً "ٌسوع هو أٌضا إنسان ... ... ... ....  -1 -7 ص/شربنتٌه.أ/قام

وموته هو . بل حكم علٌه بالموت, ولم ٌمت تلقابٌا" .. سبٌل أفكاره
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النتٌجة المنطقٌة لكرازته واختٌاراته وتصرفاته التً كانت تعارض 

, الذي كان ٌسوع ٌتوقعهلكن ذلك الموت , ) ... (,التفكٌر الرسمً

, بل اختاره بمحض إرادته, لم ٌعانه مكرها, والذي كان عاجزا أمامه

من " الطاعة"كان هللا ٌطلب . وجعل منه تقدمة, وتقبله ببصٌرة

ٌطلب منه أن ٌعٌش طوال حٌاته فً جّو تقدمة , "(آدم"من)اإلنسان 

 (. أو الشكر)فً موقؾ عرفان الجمٌل , وتلبٌة

عن اإلنجٌل كما /الجثسمانٌة/تحت عنوان ساعة ٌسوع -   7ص :اطار -2 م

طلب ٌسوع باسم عالقات فرٌدة ... ..  - 2- 2ص/جان دٌلورم/رواه مرقس

: تربطه باهلل وتسمح له أن ٌنادٌه باالسم الذي ٌحتفظ به األبناء آلبابهم

, ولكن". أنت على كل شا قدٌر: "ٌطلب باسم قدرة هذا أآلب, " !أّبا"

هنا ٌتخذ الحدث العبثً . فهو ٌستسلم لها بثقة, ذه اإلرادةحٌن ٌفهم ه

 ".بل كما أنت تشاء, ال كما أنا أشاء: "معناه

: فٌقول, ... ... ...ٌشٌر األب شربنتٌه  – 0  ص( :)هامش  -0 م

حٌن ٌقول ٌسوع بؤن ساعة الدٌنونة ال ٌعرفها االبن ذاته 

مناقضة إلٌمان  ألنها تبدو. فتلك عبارة نعتبرها أصٌلة,(  :  مر)

ولم ٌكن بوسع الرسل أن , الكنٌسة الفصحً وهً تإمن بإلوهٌة ٌسوع

 ... ., ٌبتكروها

ال ٌرى المفسرون فً العشاء األخٌر  –    ص(   )هامش  -  م

 (.أسباب تبرر هذه الرإٌا3مع ذكر ). عشاء  فصحٌا  

انطالقا  من تحلٌل دقٌق لنصوص  –    ص( 2)هامش  -  م

بؤن رواٌة , (فً الدراسات البٌبلٌة),علماء التفسٌر ضافتر, القٌامة

فً أعقاب حج كان , فً الكنٌسة األولى, القبر الفارغ قد نشؤت

.. المإمنون ٌقومون به إلى قبر ٌسوع حٌث كانوا ٌحتفلون بقٌامته 

شربنتٌه خالصة بحث قام به جان دٌلورم لفت فٌه االنتباه إلى .وٌورد أ

قد , القبر وعدم عثورهن على جثمان ٌسوعأن ذكرى مجا النساء إلى 

ثم صٌؽت فً , استنارت فٌما بعد باإلٌمان الذي نشؤ بفضل الترابٌات"
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قام "! )رواٌة تصلح للكرازة والتؤمل فً سّر القٌامة عند قبر ٌسوع 

 (. :ص/المسٌح

القبر  "وٌفترض هإالء العلماء بؤن هناك رواٌة أولى قدٌمة عن تقلٌد 

ها كل من اإلنجٌلٌٌن فؤضفى علٌها عناصر تخدم استخدم, "الفارغ 

وتعبر باألكثر عن إٌمانه وإٌمان جماعته بقٌامة الرب , رإٌته الالهوتٌة

ومما ال شك فٌه أن مرقس كان أول من تناول (.    ص/أنظر الدلٌل)

وقد أرادها تنطلق من _ هذه الرواٌة القدٌمة وجعلها إطارا لرواٌته 

 !. أي من القبر , حٌث انتهى ٌسوع األرضً
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 المصادر

 

 الكتاب المقدس بعهدٌه القدٌم والجدٌد - 

العالمة  -/الجزء األول/الدر الفرٌد فً تفسٌر العهد الجدٌد  - 

 .مطران آمد –ابن الصلٌبً  ٌعقوب مار دٌونوسٌوس

 .نخبة من العلماء. التفسٌر التطبٌقً للكتاب المقدس - 

 .لعلماءنخبة من ا . ًلكتابا معجم الالهوت - 

طبعة . نخبة من العلماء, بجزأٌه , قاموس الكتاب المقدس - 

  :2 بٌروت

قداسة البطرٌرك مار اؼناطٌوس افرام  – المورد العذب  -:

 .األول برصوم

ترجمة نٌافة المطران / لموسى بن كٌفا/تفسٌر القداس -7

 .ؼرٌؽورٌوس صلٌبا شمعون

  .قداسة البابا شنودة الثالث –تؤمالت فً القٌامة  -1

 .األب متى المسكٌن –( 2 - )ة ألقاب السٌد المسٌح سلسل -2

 .الدكتورة سعاد الحكٌم –المعجم الصوفً  -0 
 .اسكندر جدٌد –شهود ٌهوة بدعة  -  
أسقؾ  األنبا ٌوأنس –الكنٌسة المسٌحٌة فً عهد الرسل  -  

 .الؽربٌة
أسقؾ  األنبا ٌوأنس –عقٌدة المسٌحٌٌن فً المسٌح  -  

 .الؽربٌة
 .لألب بٌوس عفاص –د قراءة مجددة فً العهد الجدٌ -  
 .أعاله,(  )المقتبس حرفٌا  من المصدر" م"الملحق -  
 .جوش ماكدوٌل –ثقتً بالسٌد المسٌح  -: 
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 .جوش ماكدوٌل –برهان ٌتطلب قرارا    -7 
 .فرانك مورٌسون –من دحرج الحجر  -1 
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 الفهرست

  ... اإلهداء

شمعون  لنٌافة الحبر الجلٌل مار ؼرٌؽورٌوس صلٌبا... تقدٌم

  ... مطران الموصل ألبرشٌة السرٌان األرثوذكس وتوابعها

 :... مقدمة المإلؾ

 : ...الكتاب المقدس فً: الباب األول

  1 ...ماذا نرٌد من قراءتنا للكتاب المقدس :الفصل األول

   ...المسٌح فً العهد القدٌم

 1 ...المٌالد

 1 ...ةتالمٌذ السٌد المسٌح والجموع الؽفٌر :الفصل الثانً

   ... تالمٌذ السٌد المسٌح

   ...السٌد المسٌح الجماهٌر الؽفٌرة التً التفت حول

ٌلجآن إلى  شاهدان مهمان من الخندق المضاد :الفصل الثالث

 7 ...الرب ٌسوع

 2 ...القدٌس العظٌم مار بولس الرسول: أوال  

  :... القدٌس الجلٌل مار ٌعقوب أخو الرب: ثانٌا  
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 ::... نشٌران جلٌالب :الفصل الرابع

 ::... القدٌس مار مرقس اإلنجٌلً: أوال  

 2:... القدٌس لوقا اإلنجٌلً: ثانٌا  

  7...العهد الجدٌد :الفصل الخامس

  7... أقالم متعددة وكاتب واحد: أوال  

 :7... الروح القدس -:ثانٌا  

 72. ..لرسام واحد .. صورة جمٌلة  -:ثالثا

  1...!عهد الجدٌد ؟لماذا كتبت أسفار ال -:رابعا  

 27... هل اإلنجٌل صدى أم الصوت الحقٌقً ؟ -:خامسا  

(... حدث ألقٌامة ) ألقٌامة فً أسفار ألعهد ألجدٌد   -:سادسا  

 00 

 0  ... فً الٌوم ألثالث و ألعهد ألجدٌد -:سابعا  

 0  ... ظهور الرب ٌسوع لشاول: ثامنا  

 7  .. .وتارٌخ السٌد المسٌح شخصٌة: الباب الثانً

 1  ... ابن االنسان و ابن هللا: الفصل السادس

  1  ... ابن هللا 

 0  ... ابن االنسان 

 0  ... الفصح والسر المقدس: الفصل السابع 
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 0  ... الفصح

س  2  ...سرُّ ألقربان ألمقد 

  : ...األفخارستٌة والمسٌحٌٌن األوابل

  7 ... حقٌقة القٌامة: الفصل الثامن 

ٌسوع  من هو هذا الشخص المدعو:  الفصل التاسع

 17 ... المسٌح؟

 12 ... ٌسوع فً العهد القدٌم

ا ٌّ  بحسب مفهوم أسفار العهد القدٌم عند الٌهود من هو المســ

 22 ... ٌسوع؟ قبٌل زمن مجا الرب وتفاسٌرهم

 بحسب ما فهمه التالمٌذ واإلنجٌلٌون من هو ٌسوع المســٌح

  0 .. .وقدموه عبر أسفار العهد الجدٌد

... ؟  تولٌفٌة وتوفٌقٌة بؽاٌة دونت أسفار العهد الجدٌد هل

 0  

 07 ... ٌسوع: الخاتمة

    ... الملحق م

 0  ...المصادر

    ... الفهرست

 رشفةأ

www.kulansuryoye.com 

www.kulansuryoye.com
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