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 انًؤنف تقذيي
 
بعد أف  ،بيااإلنجيؿ  نامفرحة جاءأخبار  ىـّ أل اً مختصر  اً شرح سعدني أف أقدـ لمقارئ المسيحيي

ذ أكتب «. تابيةكمفاىيـ » ضمف سمسمة« مطبوعات نظرة لممستقبؿ»دعوة كريمة مف ىيئة وصمتني  وا 
 رختبصمي أف يأنياية أسبوع اآلالـ، التي جرت في  صمب المسيح ألحداثىذه الدراسة المختصرة 

َأمَّا ِمْف ِجَيِتي، َفَحاَشا ِلي َأْف َأْفَتِخَر ِإال ِبَصِميِب َربَِّنا َيُسوَع ٱْلَمِسيِح، ٱلَِّذي »الرسوؿ بولس  قوؿ القارئ
ـُ ِلي َوَأَنا ِلْمَعاَلـِ  ـْ »ألنو  ،قيامة المسيحوة قيختبر .. كما (14: 6غالطية ) «ِبِو َقْد ُصِمَب ٱْلَعاَل ِإْف َل

! ـْ ـْ َبْعُد ِفي َخَطاَياُك . َأْنُت ـْ ـَ َفَباِطٌؿ ِإيَماُنُك  .(17: 15 سكورنثو 1) «َيُكِف اْلَمِسيُح َقْد َقا
 منػػػػذ أكثػػػػر مػػػػف عشػػػػريف قرنػػػػًا، فيػػػػي فػػػي فمسػػػػطيفَصػػػػْمب المسػػػػيح ودفنػػػػو وقيامتػػػػو لقػػػد جػػػػرت أحػػػػداث 

أنيػػػػـ لسػػػػبٍب غريػػػػب، ىػػػػو  دوثياحػػػػكػػػػروف ًا كبيػػػػرًا مػػػػف البشػػػػر ينحقػػػػائؽ تاريخيػػػػة، إال أف عػػػػددثػػػػالث 
ػػػػػمب، و  عػػػػػدو ؿ لػػػػػف يقبػػػػػ: يقولػػػػػوفيعتػػػػػّزوف بالمسػػػػػيح وُيجّمونػػػػػو فيرفضػػػػػوف أف يقبمػػػػػوا لػػػػػو اإلىانػػػػػة والصَّ

وىػػػػػو الػػػػػذي شػػػػػفى األبػػػػػرص، وفػػػػػتح ، المسػػػػػيحمػػػػػزؽ سػػػػػياط الجالديػػػػػف األشػػػػػرار جسػػػػػد أف توال حبيػػػػػب 
المسػػػػػػػػيح صػػػػػػػػانع ب تحػػػػػػػػؿّ أف  وفقبمػػػػػػػػي فممػػػػػػػػاذا ، وأقػػػػػػػػاـ الميػػػػػػػػت..عينػػػػػػػػي األعمػػػػػػػػى، وأطعػػػػػػػػـ الجيػػػػػػػػاع

عػػػػػػػف  شػػػػػػراراأل صػػػػػػالبيووقػػػػػػؼ جػػػػػػري معجػػػػػػزة تدوف أف يُ كػػػػػػؿ ىػػػػػػذه اإلىانػػػػػػات  العظيمػػػػػػة المعجػػػػػػزات
وكيػػػػػػػػؼ يسػػػػػػػػمح ا  لمبشػػػػػػػػر  ..فمػػػػػػػػو! نفخػػػػػػػػة مػػػػػػػػفـ بأف يبيػػػػػػػػدى مػػػػػػػػع أنػػػػػػػػو القػػػػػػػػادر ،تعذيبػػػػػػػػو وصػػػػػػػػمبو

 وا كؿ ىذا الشر بنبي عظيـ؟رتكبائيف أف يالخطّ 
يػػػػػػؤمف بمػػػػػػا  ألنػػػػػػو أوالً  ..مب والقيامػػػػػػةالصػػػػػػ حقػػػػػػائؽيصػػػػػػدؽ  بيػػػػػػاوحى غيػػػػػػر أف دارس كممػػػػػػة ا  المػػػػػػ
، مكػػػػػػف أف يتػػػػػػرؾ وحيػػػػػػو لمبشػػػػػػر يحػػػػػػذفوف منػػػػػػو أو يضػػػػػػيفوف إليػػػػػػويال أوحػػػػػػى ا  بػػػػػػو، ويثػػػػػػؽ أف ا  

 ؽالخػػػػػتعػػػػػاجز عػػػػػف االعقػػػػػؿ البشػػػػػري  يػػػػػدرؾ أفألنػػػػػو وثانيػػػػػًا  فقػػػػػد أعمػػػػػف فيػػػػػو ُخطتػػػػػو لفػػػػػداء البشػػػػػر..
 ع كػػػػػؿ ثقتػػػػػو فيػػػػػوضػػػػػي وحدوثػػػػػ ؽخػػػػػتالبعػػػػػد او  ،مػػػػػف عنػػػػػده حػػػػػدوث صػػػػػمب المسػػػػػيح وموتػػػػػو وقيامتػػػػػو

كذبػػػػػػة » فػػػػػػي سػػػػػػبيؿ نشػػػػػػر كػػػػػػؿ أنػػػػػػواع التعػػػػػػذيبيحتمػػػػػػؿ ف أ يقبػػػػػػؿو  ،شػػػػػػيادألفيذيعػػػػػػو عمػػػػػػى رؤوس ا
  !ثانيًا، وأذاعيا أخيراً  وصدَّقياأواًل، خترعيا ا «كبيرة

 ،شػػػػػػيود عيػػػػػػاف كػػػػػػانوا معاصػػػػػػريف ألحػػػػػػداث صػػػػػػمب المسػػػػػػيح ودفنػػػػػػو وقيامتػػػػػػونحػػػػػػف نػػػػػػذكر بالشػػػػػػكر و 
التػػػػػي حػػػػػدثت أمػػػػػاـ  ىػػػػػذه األحػػػػػداث ذيعوف أخبػػػػػاروىػػػػػـ يػػػػػ مػػػػػف اضػػػػػطياد ولػػػػػفػػػػػاحتمموا مػػػػػا تعرضػػػػػوا 

، ولكنػػػػو هو صػػػػمب داء المسػػػػيح ووبَّخيػػػػـ ألنيػػػػـأعػػػػ واجػػػػوالرسػػػػوؿ بطػػػػرس الػػػػذي  نػػػػذكر مػػػػنيـعيػػػػونيـ، 
 :فييا اؿق لرسوؿ بطرسألقاىا اموعظة جزءًا مف  قاـ، ونقتبس لمقارئ
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ـْ ِمػػػػْف ِقَبػػػػِؿ رِ ِصػػػػَيُسػػػػوُع النَّااْسػػػػَمُعوا َىػػػػِذِه اأَلْقػػػػَواَؿ:  ،يَػػػػا الرَِّجػػػػاُؿ اإِلْسػػػػَراِئيِمي وفَ ي  أَ » ي  َرُجػػػػٌؿ قَػػػػْد َتَبػػػػْرَىَف َلُكػػػػ
ـْ َأْيضػػػػػػػًا َتْعَمُمػػػػػػػوَف.  ،َوَعَجائِػػػػػػػَب َوآَيػػػػػػػاٍت َصػػػػػػػَنَعَيا اُ  ِبَيػػػػػػػِدِه ِفػػػػػػػي َوَسػػػػػػػِطُكـْ  اتٍ اِ  ِبقُػػػػػػػوَّ  ا َىػػػػػػػذَ َكَمػػػػػػػا َأْنػػػػػػػُت

ِبَأْيػػػػػػػػِدي َأَثَمػػػػػػػػٍة َصػػػػػػػػَمْبُتُموُه َوَقَتْمُتُمػػػػػػػػوُه. وَ  ،سَّػػػػػػػػاِبؽِ َأَخػػػػػػػػْذُتُموُه ُمَسػػػػػػػػمَّمًا ِبَمُشػػػػػػػػوَرِة اِ  اْلَمْحُتوَمػػػػػػػػِة َوِعْمِمػػػػػػػػِو ال
ـْ َيُكػػػػػػفْ اَ 24 اُوَد َيقُػػػػػػوُؿ دَ  ُمْمِكنػػػػػػًا َأْف ُيْمَسػػػػػػَؾ ِمْنػػػػػػُو، أَلفَّ  لَّػػػػػػِذي َأَقاَمػػػػػػُو اُ  َناِقضػػػػػػًا َأْوَجػػػػػػاَع اْلَمػػػػػػْوِت ِإْذ لَػػػػػػ

ْفَتنِػػػػػي ُسػػػػػُبَؿ عَ تَػػػػػَدَع ُقد وَسػػػػػَؾ َيػػػػػَرى َفَسػػػػػادًا.  َوالَ  ،َيػػػػػةِ وِ نَّػػػػػَؾ لَػػػػػْف َتتْػػػػػُرَؾ َنْفِسػػػػػي ِفػػػػػي اْلَياألَ » 27 ..ِفيػػػػػِو: رَّ
ـَ َعػػػػْف ِقَياَمػػػػِة اْلَمِسػػػػيِح َأنَّػػػػَسػػػػ31 ...«ْمأُلِني ُسػػػػُرورًا َمػػػػَع َوْجِيػػػػؾَ تَ َوَسػػػػ ،اْلَحَيػػػػاةِ  ـْ تُتْػػػػَرْؾ َبَؽ فَػػػػَرَأى َوَتَكمَّػػػػ ُو لَػػػػ

 (.31-22: 2)أعماؿ  «ُدُه َفَساداً َنْفُسُو ِفي اْلَياِوَيِة َواَل َرَأى َجسَ 
ويسػػػػػعدني أف أقػػػػػدـ ىػػػػػذه الدراسػػػػػة المسػػػػػتقاة مػػػػػف مصػػػػػدر أمػػػػػيف ىػػػػػو الػػػػػوحي اإلليػػػػػي، الػػػػػذي أعمنػػػػػو 

َوَلِكػػػػػػػػفَّ َكاَلِمػػػػػػػػي اَل  ،ُض تَػػػػػػػُزواَلفِ أَلرْ َوا اءُ مَ لسَّػػػػػػػػا»ا  لنػػػػػػػا ووعػػػػػػػػد أف يحفظػػػػػػػو، وقػػػػػػػػاؿ عنػػػػػػػػو المسػػػػػػػيح 
ـَ َحتَّػػػػى أَلنَّػػػػُو َىَكػػػػَذا َأَحػػػػ». فمػػػػا أعظػػػػـ إعالنػػػػو اإلليػػػػي القائػػػػؿ (35: 24)متػػػػى « َيػػػػُزوؿُ  بَّ المَّػػػػُو اْلَعػػػػاَل

ـْ ُيْرِسػػػِؿ  َبػػػَذَؿ اْبَنػػػُو اْلَوِحيػػػَد، ِلَكػػػْي اَل َيْيِمػػػَؾ ُكػػػؿ  َمػػػْف ُيػػػْؤِمُف بِػػػِو، َبػػػْؿ َتُكػػػوُف لَػػػُو اْلَحَيػػػاُة اأَلَبِديَّػػػُة. أَلنَّػػػوُ  لَػػػ
، َبػػػػْؿ ِلػػػػَيْخُمَص بِػػػػِو اْلَعػػػػاَلـُ  ـَ . َالَّػػػػِذي ُيػػػػْؤِمُف بِػػػػِو اَل ُيػػػػَداُف، َوالَّػػػػِذي اَل المَّػػػػُو اْبَنػػػػُو ِإلَػػػػى اْلَعػػػػاَلـِ ِلَيػػػػِديَف اْلَعػػػػاَل

ـْ ُيْؤِمْف ِباْسـِ اْبِف المَِّو اْلَوِحيدِ   (. 18-16: 3)يوحنا « ُيْؤِمُف َقْد ِديَف، أَلنَُّو َل
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 الجزء األول

 المسيح ُصمب
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 انفصم األول

 هتالييذ ينبئانًسيح 

 صهبسيُ  أنو

 
المسيح اثني عشر تمميذًا قضى بينيـ نحو ثالث سنيف عمَّميـ أثناءىا إجابة سؤاليف ىاميف، اختار 

َمْف »أوليما مف ىو المسيح؟.. وثانييما ماذا سيفعؿ؟ وفي نياية تعميميـ إجابة السؤاؿ األوؿ سأليـ 
آَخُروَف ِإْرِمَيا َأْو َواِحٌد ا، وَ َوآَخُروَف ِإيِميَّ ، افُ دَ مَ عْ مَ لْ َقْوـٌ ُيوَحنَّا ا»اَقاُلو فَ  .«ِف؟اْنسَ إلِ ا فُ ا ابْ نِّي َأنَ إِ  نَّاُس لَيُقوُؿ ا
ـْ َمْف تَُقوُلوفَ » ـْ يُ اَؿ لَ قَ «. اءِ يَ ْنبِ ألَ ِمَف ا ُف يُح ابْ َمسِ لْ َأْنَت ُىَو ا» ِسْمَعاُف ُبْطُرُس  َأَجابَ فَ  .«َأَنا؟ ِإنِّي َوَأْنُت

ـْ ُيْعِمْف لَ  .ا ِسْمَعاُف ْبَف ُيوَنايَ َلَؾ  ىُطوبَ »ُو َيُسوُع لَ َقاَؿ فَ «. ِو اْلَحيِّ مَّ لا ِذي لَّ ِكفَّ َأِبي الَ  ،ؾَ ِإفَّ َلْحمًا َوَدمًا َل
ال يمكف أف  «ابف ا  الحي»أف التالميذ استنتجوا أف  وال بد (.17-13: 16)متى « اتِ وَ سََّماال يفِ 

 يموت.
 ؾَ ْف َذلِ مِ »البشير متى  قاؿ «.ح؟ماذا سيفعؿ المسي» وىنا بدأ المسيح يعمميـ إجابة السؤاؿ الثاني

ـَ َوَيَتَألَّـَ َكِثيرًا ِمَف اَىَب إِ ُيْظِيُر ِلَتاَلِميِذِه َأنَُّو َيْنَبِغي َأْف َيذْ  عُ ُسو يَ  َتَدأَ ابْ  َوْقتِ لْ ا  اءِ سَ ؤَ َورُ  خِ ش ُيو لَلى ُأوُرَشِمي
ليذا  اندىشواالتالميذ  ف. وال بد أ(21: 16)متى  «وـَ َيقُ  ثِ ثَّالِ لَيْوـِ الْ َوِفي ا ،َوُيْقَتؿَ  ةِ َكتَبَ لْ َوا ةِ َكَينَ لْ ا

 لثَّاِلثِ ٱ ْلَيْوـِ ٱَفَيْقُتُموَنُو، َوِفي  لنَّاسِ ٱَسْوَؼ ُيَسمَّـُ ِإَلى َأْيِدي  إِلْنَسافِ ٱ ْبفُ ٱ»: وقاؿالمسيح كرره ف ،التعميـ
 (.22 ،22: 71)متى « َيُقوـُ 
ـَ، »قاؿ ليـ مبو قبؿ صأثناء صعوده إلى أورشميـ لممرة األخيرة  وفي َىا َنْحُف َصاِعُدوَف ِإَلى ُأوُرَشِمي

ِلَكْي  أُلَمـِ ٱَوُيَسمُِّموَنُو ِإَلى  ْلَمْوِت،ٱَفَيْحُكُموَف َعَمْيِو بِ  ْلَكتََبِة،ٱوَ  ْلَكَيَنةِ ٱُيَسمَّـُ ِإَلى ُرَؤَساِء  إِلْنَسافِ ٱ ْبفُ ٱوَ 
وفي أسبوع اآلالـ في  (.71 ،71: 22)متى « َيُقوـُ  لثَّاِلثِ ٱ َيْوـِ لْ ٱَيْيَزُأوا ِبِو َوَيْجِمُدوُه َوَيْصِمُبوُه، َوِفي 

 (.2: 26)متى « َسمَّـُ ِلُيْصَمبَ يُ  فِ َسااإِلنْ  فُ بْ َوا ،ِف َيُكوُف اْلِفْصحُ يْ مَ َد َيوْ عْ َف َأنَُّو بَ و ْعَممُ تَ »أورشميـ قاؿ ليـ 
َأى َتاَلِميُذُه َذِلَؾ رَ  َممَّافَ . ُو َعَمى َرْأِسوتْ َكبَ سَ  َمفِ ثَّ الَرَأٌة َمَعَيا َقاُروَرُة ِطيٍب َكِثيِر في ذلؾ الوقت جاءت امْ 

ِمَمْت ِبي عَ ْد َمْرَأَة؟ َفِإنََّيا قَ ا ُتْزِعُجوَف الْ ذَ ِلَما» يسوع ـفقاؿ لي«. اَلُؼ؟ِ إِلتْ ا ِلَماَذا َىَذا»َتاُظوا َقاِئِميَف: اغْ 
: 26)متى  «أَلْجِؿ َتْكِفيِني َذِلؾَ  يَب َعَمى َجَسِدي ِإنََّما َفَعَمتْ طِّ ِإْذ َسَكَبْت َىَذا ال اِإنَّيَ فَ .. ًا!نَعَماًل َحسَ 

6-12) 
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ْبَز خُ َأَخَذ َيُسوُع الْ » شاء الفصحعوفي العمية في أورشميـ مساء الخميس السابؽ لمصمب أثناء تناوليـ 
ـْ َقاِئاًل: َوَأْعطَ  َكْأَس َوَشَكرَ لْ ا َأَخذَ وَ َو َجَسِدي. ىُ  اَؿ: ُخُذوا ُكُموا. َىذَ اقَ وَ اَلِميَذ تَّ َوَأْعَطى ال ،َرَؾ َوَكسَّرَ َباوَ  اُى
 «َخَطاَياِثيِريَف ِلَمْغِفَرِة الْ كَ  ؿِ َأجْ  فْ ِذي ُيْسَفُؾ مِ َجِديِد الَّ ِذي ِلْمَعْيِد الْ َذا ُىَو َدِمي الَّ ىَ  فَّ ألَ  ،َرُبوا ِمْنَيا ُكم ُكـْ شْ ا

 .(28-26: 26)متى 
مو َأفَّ اْبَف اإِلْنَساِف َيْنَبِغي َأْف » البشير مرقس أف المسيح ابتدأ يعّمـ تالميذه ونقرأ في اإلنجيؿ ما سجَّ

( 31: 8)مرقس  «َيُقوـُ  َيَتَألَّـَ َكِثيرًا َوُيْرَفَض ِمَف الش ُيوِخ َوُرَؤَساِء اْلَكَيَنِة َواْلَكتََبِة َوُيْقَتَؿ، َوَبْعَد َثاَلَثِة َأيَّاـٍ 
ـْ ِإفَّ اْبَف اإِلْنَساِف ُيَسمَّـُ ِإَلى َأْيِدي النَّاِس أَلنَّ » 31: 9مرقس ويقوؿ في  ُو َكاَف ُيَعمِّـُ َتاَلِميَذُه َوَيُقوُؿ َلُي

َىا َنْحُف َصاِعُدوَف » 34، 33: 11. ويقوؿ في مرقس «َفَيْقُتُموَنُو، َوَبْعَد َأْف ُيْقَتَؿ َيُقوـُ ِفي اْلَيْوـِ الثَّاِلثِ 
ـَ َواْبفُ  اإِلْنَساِف ُيَسمَّـُ ِإَلى ُرَؤَساِء اْلَكَيَنِة َواْلَكَتَبِة، َفَيْحُكُموَف َعَمْيِو ِباْلَمْوِت َوُيَسمُِّموَنُو ِإَلى  ِإَلى ُأوُرَشِمي

، َفَيْيَزُأوَف ِبِو َوَيْجِمُدوَنُو َوَيْتُفُموَف َعَمْيِو َوَيْقُتُموَنُو، َوِفي اْلَيْوـِ الثَّاِلِث َيُقوـُ   «.اأُلَمـِ
ـ  » إف المسيح شير لوقاويقوؿ الب ، َوَسػَيِت ـَ : َىػا َنْحػُف َصػاِعُدوَف ِإلَػى ُأوُرَشػِمي ـْ َأَخػَذ ااِلْثَنػْي َعَشػَر َوقَػاَؿ َليُػ

ـُ َوُيْتَفػػُؿ ُكػؿ  َمػػا ُىػَو َمْكتُػػوٌب ِباأَلْنِبَيػاِء َعػػِف اْبػػِف اإِلْنَسػاِف، أَلنَّػػُو ُيَسػمَّـُ ِإلَػػى اأُلَمػػـِ َوُيْسػَتْيَزُأ بِػػِو َوُيْشػ  .َعَمْيػػوِ َت
ـْ َيْفَيُموا ِمْف َذِلَؾ َشػْيئًا، َوَكػاَف َىػَذا اأَلْمػُر ُمْخفػًى ي اْلَيْوـِ الثَّاِلِث َيُقوـُ َوَيْجِمُدوَنُو َوَيْقُتُموَنُو، َوفِ  ـْ َفَم . َوَأمَّا ُى

ـْ َيْعَمُموا َما ِقيؿَ َعْنيُ   (.34-31: 18)لوقا « ـْ َوَل
ٰىَذا  ْنُقُضواٱ» قاؿ ليـف ،معجزة أماميـأف ُيجري المسيح البشير يوحنا إف الييود طمبوا مف  روىو 
 جسده. ىيكؿ ( قاصدًا بالييكؿ، ىيكؿ نفسو، أو19: 2يوحنا « ٍ)َوِفي َثالَثِة َأيَّاـٍ ُأِقيُموُ  ْلَيْيَكؿَ ٱ

ػػاِلُح َيْبػػِذُؿ َنْفَسػػ» ويقػػوؿ يوحنػػا إف المسػػيح قػػاؿ ػػاِلُح، َوالرَّاِعػػي الصَّ  ..ُو َعػػِف اْلِخػػَراِؼ.َأَنػػا ُىػػَو الرَّاِعػػي الصَّ
ػػػِتي َتْعِرُفنِػػػي َكَمػػػا َأفَّ اآلَب َيْعِرُفنِػػػي َوَأَنػػػا َأْعػػػِرُؼ اآلَب. َوَأَنػػػا َأَضػػػُع َنْفِسػػػي َعػػػفِ  ػػػِتي َوَخاصَّ  َوَأْعػػػِرُؼ َخاصَّ

َىا آلُخػذَ )أي حيػاتي الجسػدية كفػارة عػف المػؤمنيف بػي( ِلَيَذا ُيِحب نِػي اآلُب أَلنِّػي َأَضػُع َنْفِسػي . اْلِخَراِؼ.
. َلْيَس َأَحٌد َيْأُخُذَىا ِمنِّي َبْؿ َأَضُعَيا َأَنا ِمػْف َذاتِػي. ِلػي ُسػْمَطاٌف َأْف َأَضػَعَيا )أي ألقـو مف الموت( َأْيضاً 

بإرادتػػػو  مػػػوتأنػػػو ي والمعنػػػى (.18، 17، 15، 14، 11: 11)يوحنػػػا  «َوِلػػػي ُسػػػْمَطاٌف َأْف آُخػػػَذَىا َأْيضػػػاً 
 ويقوـ أيضًا بإرادتو.

 «ْلَحَيػػاةُ ٱوَ  ْلِقَياَمػػةُ ٱ»، قػػاؿ عػػف نفسػػو إنػػو ىػػو مػػف موتػػو أربعػػة أيػػاـ قػػيـ لعػػازر مػػف المػػوت بعػػدأف ي وقبػػؿ
كػف لممػوت سػمطاف عميػو، ـ يلػو ، يشخصػالموتى ويحيييـ بسمطانو ال يو الذي يقيـف (25: 11)يوحنا 

أثنػػاء يبػػًا أنػػو . فمػػـ يكػػف غر بإرادتػػو أيضػػاً  تنػػاكقيامتػػو أف  كمػػابإرادتػػو،  البشػػر الخطػػاة يفػػديمػػات لوقػػد 
ـْ ِإَلى »قاؿ لتالميذه  في الطريؽ إلى الصميب سيره  (.32: 26)متى  «ْلَجِميؿِ ٱَبْعَد ِقَياِمي َأْسِبُقُك
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 الثانيالفصل 

 ممسيحلمحاكمات  تس
 

 بعد أف تناوؿ المسيح عشاء الفصح مع تالميذه في العمية في أورشميـ، وبعد أف رسـ ليـ فريضة
كاف يممكو أحد أصدقاء « بستاف جثسيماني»معيـ إلى بستاف ُيعَرؼ باسـ العشاء الرباني، خرج 

 يعرؼ ذلؾ.التمميذ الخائف ، وكاف ييوذا اإلسخريوطي ، وكثيرًا ما كاف يسوع يتردد عميويسوع
و إلى شيوخ الييو ؿ عشاء الفصح و و حيث تنا وكاف ييوذا قد خرج مف عمية أورشميـ  د، وعرضتوجَّ

بوا بالفكرة وأعطوه ثالثيف قطعة مف الفضة وكميـ لمقبض عمى المسيح، عمييـ أف يكوف دليميـ  فرحَّ
أمؿ أف يجدوا المسيح ويقتموه، ألنيـ كانوا يحسدونو عمى محبة الشعب لو وعمى فرح الشعب بكممات 

شيء مف عمؿ النعمة التي يعّمميا، وعمى اآليات والمعجزات التي كاف يفعميا، بينما ىـ عاجزوف عف 
 يـ ويجتمع حوؿ المسيح.نصرؼ عنجعؿ الشعب ير الذي م، األذلؾ

ألنيـ ظنوا صابيح م معيـالجنود  حمؿو  عمى المسيح. وابضيقلجنودًا  وذايي مع خ الييودو شي رسؿأ
 .بيف أشجار البستاف في الظالـ اً مختبئقد يكوف  سيحالم أف

َيُسػوَع »َأَجػاُبوُه: «. ْطُمُبػوَف؟َمػْف تَ » وعندما وصؿ موكب الجنود إلى جثسػيماني وجػدوا المسػيح، فسػأليـ
: «. النَّاِصِريَّ  ـْ : «. َأَنا ُىوَ »َقاَؿ َلُي ـْ ػا قَػاَؿ َليُػ . َفَممَّ ـْ « ِإنِّػي َأَنػا ُىػوَ »َوَكاَف َيُيوَذا ُمَسػمُِّمُو َأْيضػًا َواِقفػًا َمَعيُػ

ـْ َأْيضًا: . َفَسأَ )خوفًا مف أف ييمكيـ( َرَجُعوا ِإَلى اْلَوَراِء َوَسَقُطوا َعَمى اأَلْرضِ  َفَقاُلوا: «. َمْف َتْطُمُبوَف؟»َلُي
ـْ َتْطُمُبػػوَنِني فَػػَدُعوا َىػػؤاَُلِء »َأَجػػاَب: «. َيُسػػوَع النَّاِصػػِريَّ » ـْ ِإنِّػػي َأَنػػا ُىػػَو. فَػػِإْف ُكْنػػُت )التالميػػذ( قَػػْد ُقْمػػُت َلُكػػ

َـّ اْلَقْوُؿ الَِّذي َقاَلُو: «. َيْذَىُبوفَ  ـْ َأَحداً ْيَتِني لَ ِإفَّ الَِّذيَف َأْعطَ »ِلَيِت   .(9-4: 18)يوحنا  «ـْ ُأْىِمْؾ ِمْنُي
 وضرب عبد رئيس الكينة فقطع أذنو!ف سيده، عليدافع وعندما سّمـ نفسو ليـ استؿَّ بطرس سيفو 

نِّي اَل أَ  ف  َتظُ أَ ُكوَف! ْيَؼ ِبالسَّْيِؼ َيْيمِ سَّ ُخُذوَف الَف َيأْ يذِ لَّ أَلفَّ ُكؿَّ ا ْيَفَؾ ِإَلى َمَكاِنِو،سَ  ُردَّ »فقاؿ لو المسيح 
ـَ  ُؿ َكمَّ تُ  َكْيؼَ فَ َكِة؟ ئِ الَ مَ َنْي َعَشَر َجْيشًا ِمَف الْ ِمِف اثْ  َثرَ كْ ِلي أَ  َأْسَتِطيُع اآلَف َأْف َأْطُمَب ِإَلى َأِبي َفُيَقدِّ

قاؿ لطالبي القبض ثـ . (54-52: 26)متى  «ُكوَف؟يَ  فْ أَ  : َأنَُّو َىَكَذا َيْنَبِغي)أي نبوات التوراة( ُكُتبُ الْ 
ـْ ِبُسُيوٍؼ َوِعِصيٍّ ِلَتْأُخُذونِ كَ »عميو  ـْ ُأَعمِّـُ يَ ُكؿَّ ي! َأنَُّو َعَمى ِلصٍّ َخَرْجُت َيْيَكِؿ ي الْ فِ  ْوـٍ ُكْنُت َأْجِمُس َمَعُك

ـْ ُتْمسِ   . (56-52: 26 )متى َكمََّؿ ُكُتُب األَْنِبَياءِ َكْي تُ لِ  فَ اَذا ُكم ُو َفَقْد كَ ىَ  َأمَّاوَ . «وِنيكُ َوَل
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ـْ َوَىَرُبػػػػػػػوا. تَّ لا َتَرَكػػػػػػػوُ  وىنػػػػػػػا  أمػػػػػػػاـ رئػػػػػػػيس أواًل لمحاكمتػػػػػػػو يسػػػػػػػوع وأخػػػػػػػذوه  فػػػػػػػأوثؽ الجنػػػػػػػوداَلِميػػػػػػػُذ ُكم يُػػػػػػػ
، نػػػػػػة قيافػػػػػػايكالرئػػػػػػيس أمػػػػػػاـ  ثانيػػػػػػةليميػػػػػػة ة لمحاكمػػػػػػثػػػػػػـ أخػػػػػػذوه  (.. 13: 18)يوحنػػػػػػا  الكينػػػػػػة حّنػػػػػػاف

 وكمػػػػاح ثػػػػـ برئاسػػػػة قيافػػػػا، بعػػػػدىا جػػػػرت محاكمػػػػة ثالثػػػػة صػػػػباحية أمػػػػاـ مجمػػػػس السػػػػنيدريـ الييػػػػودي
 .محاكمػػػػػة خامسػػػػػة الممػػػػػؾ ىيػػػػػرودسمحاكمػػػػػة رابعػػػػػة، فأرسػػػػػمو ليحاكمػػػػػو  الػػػػػوالي الرومػػػػػانيبػػػػػيالطس 

 المحاكمة السادسة واألخيرة والتي حكمت بصمبو. ىيرودس إلى بيالطس لُتجرى وأعاده
 

  :المحاكمة األولى -1
 الكينة الييوديرئيس حّنان لياًل أمام 

ره قد عزلو وأقاـ صي الوالي الروماني كاف اسمو حّناف سابؽلمكينة، أوليما رئيس لمييود رئيساف  كاف
 حباف صانفوذ عند الشعب، كما ك شديد الذكاء وصاحب ف َحّنافاو. وك منقيافا رئيسًا لمكينة بدالً 

. ليالً  اتومحاكمأولى جرت إلى حناف حيث وأخذوه ح، فأوثؽ الجنود يسوع ضد المسييحيكيا  دمكائ
ـَ عاَلِنَيًة. َأَنا َعمَّْمُت ُكؿَّ »َجاَبُو َيُسوُع: فأَ اَلِميِذِه َوَعْف َتْعِميِمِو. َعْف تحناف يسوع سأؿ  َأَنا َكمَّْمُت اْلَعاَل

ـْ ِبَشْيٍء. لِ  ـْ َأَتَكمَّ اَذا َتْسَأُلِني مَ ِحيٍف ِفي اْلَمْجَمِع َوِفي اْلَيْيَكِؿ َحْيُث َيْجَتِمُع اْلَيُيوُد َداِئمًا. َوِفي اْلَخَفاِء َل
. ُىَوَذا َىؤاَُلِء يَ  ـْ ـَ َيُسوَع  «.ْعِرُفوَف َماَذا ُقْمُت َأَناَأَنا؟ ِاْسَأِؿ الَِّذيَف َقْد َسِمُعوا َماَذا َكمَّْمُتُي َوَلمَّا َقاَؿ َىَذا َلَط

ِإْف ُكْنُت َقْد َتَكمَّْمُت »َجاَبُو َيُسوُع: أَ «. ؟َأَىَكَذا ُتَجاِوُب َرِئيَس اْلَكَيَنةِ »َواِحٌد ِمَف اْلُخدَّاـِ َكاَف َواِقفًا َقاِئاًل: 
ْف َحَسنًا َفِمَماَذا َتْضِرُبِني؟ ، َواِ   (.23-19: 18)يوحنا  «َرِدّيًا َفاْشَيْد َعَمى الرَِّديِّ

.  ـْ َأنَُّو ِقيَؿ: َعْيٌف ِبَعْيٍف َوِسف  َسِمْعتُ »قائاًل في موعظتو عمى الجبؿ  المسيح نتساءؿ: ألـ يعمِّـ قدو  ِبِسفٍّ
: اَل تُقَ  َأمَّاوَ  ـْ ْؿ َلُو ا فِ ْيمَ ألَ َلَطَمَؾ َعَمى َخدَِّؾ ا فْ مَ  ؿْ ، بَ شَّرَّ لوا ااِومُ َأَنا َفَأُقوُؿ َلُك )متى « ْيضاً أَ  َخرَ آلَفَحوِّ
 تحويؿ الخد اآلخريقِصد يكف لـ  حيمسالواضح أف لمرد عمى ىذا التساؤؿ نقوؿ: (. و 39، 38: 5

وبَّخ الخادـ  بؿ ت،كسو المطمة  يقبؿـ ل و ىناإنف ،عمى كؿ الظروؼ ىذا التعميـ ؽبطنال أف و ، اً حرفي
 .الذي ضربو
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  :المحاكمة الثانية -2
ًً أمام الرئيس الييودي قيافا  لياًل

يسوع َحنَّاُف  أرسؿَ اإلعداـ بحكـ القانوف الروماني ال يسمح إال لموالي الروماني وحده أف يكاف لما 
إلصدار حكـ الصمب عمى المسيح. الحكومة الرومانية المعيَّف مف  َياَفا َرِئيِس اْلَكَيَنةِ ُموثَقًا ِإَلى قَ 

  .منعًا لممشاكؿاسترضاًء ليـ و تنفذ أحكاـ رؤساء الديف الييودي بسيولة، وكانت الحكومة الرومانية 
ذيف أرادىـ مف ال حتى أسرع قيافا باستدعاءقيافا الكينة رئيس  إلى قصرلياًل ف وصؿ المسيح وما إ

عند رؤساء الكينة والكتبة والشيوخ، لكي ُيْجروا محاكمة غير رسمية ُيصِدروف فييا حكمًا رسميًا 
، لينّفذ حكميـ في ساعة مبكرة لموالي الروماني حتسميـ المسيمف  فيتمكَّنو ف صباح يوـ الجمعةشروؽ 

ف شريعة موسى كانت تحـر أي ذبيحة الفصح ألتقديـ  يوـوىو السبت،  يوـبداية قبؿ لمسيح ا صمبب
 .بعدهالستَّة عمؿ مثؿ ىذا يـو عيد الفصح وفي أياـ العيد 

تكفي لصمبو، َيُسوَع  شاىديف عمى األقؿ ضدَشَياَدة حاجتيـ إلى شيوخ الييود  فف مو المجتمعوجد و 
ـْ َيِجُدوا ـَ َقْوـٌ َوَشِيُدوا َعَمْيِو كانت متناقضة َشَياَداُتُيـْ  إال أفَأفَّ َكِثيِريَف َشِيُدوا َعَمْيِو ُزورًا مع و  .َفَم َـّ َقا . ُث

 َنْحُف َسِمْعَناُه َيُقوُؿ: ِإنِّي َأْنُقُض َىَذا اْلَيْيَكَؿ اْلَمْصُنوَع ِباألََياِدي َوِفي َثاَلَثِة َأيَّاـٍ َأْبِني آَخرَ »ُزورًا َقاِئِميَف: 
ـْ تَتَِّفؽُ اَنْت َشيَ َواَل ِبَيَذا كَ «. َغْيَر َمْصُنوٍع ِبَأَيادٍ  أقدر أف أنقض »اؿ ق المسيحبعضيـ قالوا إف ، فإف اَدُتُي

نحف سمعناه يقوؿ إني أنقض ىذا »وقاؿ آخروف  (61: 26)متى « ىيكؿ ا  وفي ثالثة أياـ أبنيو
  (.58: 14)مرقس « ، وفي ثالثة أياـ أبني آخر غير مصنوع بأيادٍ البشر أياديبالييكؿ المصنوع 

«. َأَما ُتِجيُب ِبَشػْيٍء؟ َمػاَذا َيْشػَيُد بِػِو َىػؤاَُلِء َعَمْيػَؾ؟»ِفي اْلَوَسِط َوَسَأَؿ َيُسوَع: قيافا وبانفعاؿ شديد وقؼ 
ـْ ُيِجْب ِبَشْيٍء. َفَسػَأَلُو  َفقَػاَؿ َيُسػوُع: «. َأَأْنػَت اْلَمِسػيُح اْبػُف اْلُمَبػاَرِؾ؟»َأْيضػًا: قيافػا َأمَّا ُىَو َفَكاَف َساِكتًا َوَل

 قيافػاَؽ َفَمػزَّ «. ِة، َوآِتيًا ِفي َسَحاِب السَّػَماءِ ، َوَسْوَؼ تُْبِصُروَف اْبَف اإِلْنَساِف َجاِلسًا َعْف َيِميِف اْلُقوَّ َأَنا ُىوَ »
؟»ِثَياَبُو َوَقاَؿ:  ـْ ـُ التََّجػاِديَؼ! َمػا َرْأُيُكػ ْيػِو َأنَّػُو فَػاْلَجِميُع َحَكُمػوا َعمَ «. َما َحاَجتَُنا َبْعُد ِإلَػى ُشػُيوٍد؟ قَػْد َسػِمْعُت

: 14)مرقس  «َتَنبَّأْ »ُمْسَتْوِجُب اْلَمْوِت، َفاْبَتَدَأ َقْوـٌ َيْبُصُقوَف َعَمْيِو َوُيَغط وَف َوْجَيُو َوَيْمُكُموَنُو َوَيُقوُلوَف َلُو: 
55-65.) 

مجموعة مف ل اً قائد ا ستثير غضب بيالطس، إذ صوَّر المسيحأنيالتيمة التي ظفَّ قيافا صاغ 
حيث و تتبعالجماىير  كانتلما و  .فتنة ضد الحكومةيثير األمر الذي  ،الييكؿ والييدميف المتآمر 
سأؿ يُ  أف حعف تالميذه وتعميمو. وكاف جواب المسيقيافا سألو  لتسمع تعميمو وترى معجزاتو، يذىب

 قبميا رفضيا قيافا، وَلَمالتعاليمو ألنو لو شرحيا المسيح  ـ يشرحول تعاليمو.سمعوا الذيف في ذلؾ 
 القانونية، وَلَما أقنع سائميو.  يرغالمحاكمة تمؾ ل المجتمعوف 
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أطمقوا العناف  أعظـ جريمة دينيةقترؼ اأنو أف الرؤساء حكموا عمى المسيح  جنودولما رأى ال
إال أنيـ . ومع أف المحاكمة الرسمية لـ تكف قد بدأت بيالطس يرضيُ  ىذا، عالميف أف تيـلوحشي

تنبأ لنا أييا المسيح، مف : »جو المسيح، ويغط وف وجيو ويمكمونو، ويقولوفأخذوا يبصقوف في و 
 .ثـ جمدوه «ضربؾ؟

 
  :المحاكمة الثالثة -3

ًً أمام الرئيس الييودي قيافا  نيارًا

 المسيح أماـوقفوا ُرَؤَساُء ٱْلَكَيَنِة َوٱْلَكتََبُة، َوأ ، مفْجَتَمَعْت َمْشَيَخُة ٱلشَّْعبِ ٱبدأ نيار يوـ الجمعة َوَلمَّا 
ـْ َقاِئِميفَ  ْف َسَأْلُت ال » َفَقاَؿ َلُيـْ «. ِإْف ُكْنَت َأْنَت ٱْلمِسيَح َفُقْؿ َلَنا»: َمْجَمِعِي ـْ ال ُتَصدُِّقوَف، َواِ  ِإْف ُقْمُت َلُك

َأَفَأْنَت » َفَقاَؿ ٱْلَجِميعُ «. ٱلمّٰوِ  ُتِجيُبوَنِني َوال ُتْطِمُقوَنِني. ُمْنُذ ٱآلَف َيُكوُف ٱْبُف ٱإِلْنَساِف َجاِلسًا َعْف َيِميِف ُقوَّةِ 
ـْ تَُقوُلوَف ِإنِّي َأَنا ُىوَ » َفَقاَؿ َلُيـْ « ٱْبُف ٱلمِّٰو؟ َما َحاَجتَُنا َبْعُد ِإَلى َشَياَدٍة؟ ألَنََّنا َنْحُف َسِمْعَنا » َفَقاُلوا«. َأْنُت
ـْ َوَجاُءوا ِبِو إِ «. ِمْف َفِموِ  ـَ ُكؿ  ُجْمُيوِرِى  .(1 :23-66: 22)لوقا  يالُطَس َلى بِ َفَقا

ما أف أشرؽ صباح ف .الميؿ غير قانونية كانت محاكمةحسب شريعة موسى وحسب القانوف الروماني 
ر شيوخ الييود أف يصِدروا حكميـ الذي اتفقوا عميو خالؿ الميؿ. ولما عقدوا   يوـ الجمعة حتى قرَّ

ْف سألتكـ » بيـجمستيـ الرسمية سألوه إف كاف ىو المسيح المنتظر، فأجا إْف قمُت لكـ ال تصدقوف، وا 
أفأنت ابف » تو السابقة بخصوص جموسو عف يميف القوة اإلليية. فسألوهكممثـ كرر «. يال تجيبونن

 فحكـ.. «واعترافسمعنا ألننا  ؟حاجتنا بعد إلى شيود ما» :ولما أجابيـ باإليجاب قالوا «الّمو؟
 صمباً   عمى المسيح باإِلعداـ (سنيدريـ أو مشيخة الشعب)وُيطمؽ عميو ال مىعاألاالييودي لمجمس ا

 الرتكابو جريمة التجديؼ.

ؽ الوالي الروماني بيالطس عمى ىذا الحكـ، ليصبح نافذ المفعوؿ. ولما كاف اليـو كاف ال بد أف يصدِّ 
ة التالي مف أياـ عيد الفصح اليامة التي تدـو أسبوعًا، كاف عمييـ أف يسرعوا لمحصوؿ عمى موافق

إلى ما بعد عيد الفصح، وىذا بيالطس، ألنو لو لـ ينفَّْذ ىذا الحكـ يوـ الجمعة القتضى األمر تأجيمو 
يحاوؿ الشعب أف يخمصو ربما أسبوعًا كاماًل. ومف يدري ما سيحدث خالؿ ىذا األسبوع؟ يستغرؽ 

 ي الروماني.نطي الوالوه إلى بيالطس البمدقيـ وجاءوا إلى دار الوالية و كم واقامفمف الحكـ الظالـ.. 
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 ة: بعار الالمحاكمة  -4
 بيالطس الروماني الوالي أمام 

 مجمس أعضاء رئيس الكينة مع قدوـببمغ الوالي في مخدعو أُ في الصباح الباكر مف يـو الجمعة 
ًا ثقالنبيَّ الناصري الشيير، صانع المعجزات الفائقة، مو يسوع ، وأنيـ أحضروا معيـ السنيدريـ

 ،رؤساء الييوديجتنب إثارة  الوالي الرومانيأنو ارتكب جريمة عظيمة. وكاف  ُيظير مما اً سو حر وم
ينّفذ ليـ أحكاميـ  ف في أغمب األحيافكاو عظيـ، ال ىـواسعة ونفوذال تيـبسمطداخؿ نفسو ويعترؼ 

 .الدينية دوف مراجعة

فحص القضية،  فينفذ رغباتيـ بدو اىتـ رؤساء الييود أف يتصرؼ بيالطس معيـ حسب عادتو، ف
 وجيـ المعجزي مف عبودية فرعوفبخر  أعيادىـ الدينية الذي يذّكرىـأىـ  عيد الفصح أفخصوصًا 

. كما كانوا يخشوف أف َفْحَص القضية يعني إلغاء حكميـ الظالـ. ولما كانت شريعتيـ سيبدأ تمؾ الميمة
قبؿ العيد العظيـ، تساىؿ  رواوال وقت ليتطينية ينجسيـ، ماو ر تقوؿ إف دخوَليـ إلى دار المحكمة ال

 ر. ثـ سأؿ الرؤساَء في غياب المسيحقص، وأدخؿ المسيح مع العسكر إلى الالوالي معيـ وخرج إلييـ
محاوليف « ؾلو لـ يكف فاعَؿ شٍر لما ُكنا سمَّمناه إلي» :فأجابوه يسوع،عمى  ياقدِّمونعف الشكوى التي ي

وا  وبيذا الرد أف ال يفحص بيالطس القضية. لكن أف يصوغوا تمسَّؾ بحقوقو القانونية، فاضطر 
تستحؽ  لمسيحثالث ُتيـ ضد ا قدَّمواو صمبًا،  عداـؽ اإليقنع أف يسوع يستح دعواىـ في قالب قانوني

 :الصمبأي تيمة منيا حكـ 

أي يثير فتنة سياسية  مة األولى التي نسبيا شيوخ الييود لممسيح ىي أنو يفسد األمة،تيكانت ال)أ( 
ؿ الرؤساء لكاف بيالطس قد عرفو بواسطة جواسيسو دوف تدخ   تياـلو صدؽ ىذا اال، و لحكومةضد ا

 .الذيف ال تسيئيـ الفتنة ضد الحكومةالدينييف 

تعميـ ب إلصاقومة الثانية أف المسيح يمنع أف ُتعطى جزية لقيصر. وىذا ما حاولوا تيوكانت ال)ب( 
 (.17: 12)مرقس  «  وما   أعطوا ما لقيصر لقيصر» نو قاؿمع أ، المسيح

يضًا أوىذا  يثير الناس ضد القيصر.يذا بو  يقوؿ إنو ىو مسيٌح ممؾ لثالثة أنوا مةتيوكانت ال( ػ)ج
يعمـ جيدًا أف ىؤالء الييود يفتخروف بكؿ مف يقاوـ الحكـ الروماني، فال يمكف  وبيالطسذب، اكاتياـ 

 .لو كانت صحيحة حتى أف يسمِّموا ييوديًا لمقْتؿ بيذه التيمة

ع أنو ال عالقة بيف م« ـحكموا عميو حسب ناموسكاخذوه أنتـ و » :وتيّكـ قاؿ بيالطس باحتقارف
ال تستطيعوف أف تفعموا ما تشاؤوف بدوني،  :التي ذكرىا وبيف ناموسيـ. وكأنو يقوؿ ليـ تياماتاإل

 .«ال يجوز لنا أف نقتؿ أحداً » افقالو ص، وأنا ال أخضع لمطالبكـ بدوف فح
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 َأَجابَ ف« .. ماذا فعمت؟َأَأْنَت َمِمُؾ ٱْلَيُيوِد؟»إلى داخؿ القصر وسألو  المسيحَ  عا بيالطُس وىنا د
. َلْو َكاَنْت َمْمَمَكِتي ِمْف ٰىَذا ٱْلَعاَلـِ َلَكاَف ُخدَّاِمي ُيَجاِىُدوَف ِلكَ » ْي ال ُأَسمَّـَ َمْمَمَكِتي َلْيَسْت ِمْف ٰىَذا ٱْلَعاَلـِ

 َأَجاَب َيُسوعُ « َأَفَأْنَت ِإذًا َمِمٌؾ؟» َفَقاَؿ َلُو ِبيالُطُس «. وِد. َوٰلِكِف ٱآلَف َلْيَسْت َمْمَمَكِتي ِمْف ُىَناِإَلى ٱْلَييُ 
ِمَف   َمْف ُىوَ َأْنَت تَُقوُؿ ِإنِّي َمِمٌؾ. ِلٰيَذا َقْد ُوِلْدُت َأَنا، َوِلٰيَذا َقْد َأتَْيُت ِإَلى ٱْلَعاَلـِ أَلْشَيَد ِلْمَحؽِّ. ُكؿ  »

لـ ينتظر ليسمع إجابة المسيح عمى و «. َما ُىَو ٱْلَحؽ ؟» َقاَؿ َلُو ِبيالُطُس «. ٱْلَحؽِّ َيْسَمُع َصْوِتي
 .(38-33: 18)يوحنا « َأَنا َلْسُت َأِجُد ِفيِو ِعمًَّة َواِحَدةً » خرج إلى الييود وقاؿ ليـ بؿ ،سؤالو

س فقط في ، لييثور عمى الحكـ الرومانيعب لدوا الشكوى بأف المسيح كاف يحرؾ الشفغضبوا وجدَّ 
ة الجميؿ حيث قضى المسيح معظـ في والية ىيرودس أنتيباس، في مقاطع يضاً والية بيالطس، بؿ أ

الناس إثارًة لمفتف السياسية. لكف الرؤساء ندموا عمى قوليـ ىذا،  وكاف الجميميوف أكثر .ووات حياتسن
دانتو، حاكمتيـألنو أدَّى إلى بطٍء جديد في م فقد جعموا الوالي يفكر في وسيمة جديدة  يسوع وا 

لمتخم ص مف ىذه الدعوى المزعجة، بإحالتيـ إلى حاكـ الجميؿ الييودي، رغـ ما بينيما مف الخالؼ 
 الشديد. 

 
 المحاكمة الخامسة:  -5

 ىيرودسالممك المسيح أمام 
و شتكيف عميو، وىو يحسب أنفأرسؿ بيالطُس المسيَح إلى قصر ىيرودس في أورشميـ، ومعو الم

 سترضاءً فييا ا ما أفكجاه الييود، تريحو مف المسئولية تس نياأل، ىذه اإِلحالةكثيرًا مف  يستفيدس
لكنو لـ ينجح في التخ مص مف  ،التصالح مع ىيرودسنجح في ، فمانيي العداء بينييُ  لييرودس

 .مشكمة إرضاء الييود، وال إراحة ضميره
، ولعمو كاف يريد أف ُيجري المسيح معجزة قابؿ المسيحمنذ زمف طويؿ أف ي كاف ىيرودس مشتاقاً و 

و َفٱْحَتَقَرُه ِىيُروُدُس َمَع َعْسَكِرِه َوٱْسَتْيَزَأ ِبِو، َوَأْلَبَسُو ، المسيح بإجابتيا ـتييلـ  ةكثير لو أسئمة  أمامو، فوجَّ
َفَصاَر ِبيالُطُس َوِىيُروُدُس َصِديَقْيِف َمَع يو حكمًا. ، دوف أف يصدر عمِلَباسًا الِمعًا، َوَردَُّه ِإَلى ِبيالُطَس 

، أَلنَُّيَما َكاَنا ِمْف َقْبُؿ ِفي َعَداَوٍة )لوقا   .)12-8: 23َبْعِضِيَما ِفي ٰذِلَؾ ٱْلَيْوـِ
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 المحاكمة السادسة:  -6
 بيالطسالمسيح مرة ثانية أمام 

ـْ ِإَليَّ ٰىَذا ٱإِلْنَساَف َكَمْف ُيْفِسُد » َظَماَء َوٱلشَّْعَب، َوَقاَؿ َلُيـْ َفَدَعا ِبيالُطُس ُرَؤَساَء ٱْلَكَيَنِة َوٱْلعُ » َقْد َقدَّْمُت
ـْ َأِجْد ِفي ـْ َوَل ِعمًَّة ِممَّا َتْشَتُكوَف ِبِو َعَمْيِو. َوال ِىيُروُدُس َأْيضًا، أَلنِّي  وٱلشَّْعَب. َوَىا َأَنا َقْد َفَحْصُت ُقدَّاَمُك

ـْ  ََ ِو. َوىِإَليْ َأْرَسْمُتُك  «. و. َفَأَنا ُأَؤدُِّبُو َوُأْطِمُقوُ بسببَيْسَتِحؽ  ٱْلَمْوَت  و لـ يرتكب شيئًا
ـْ َقاِئِميفَ  ـْ ُكؿَّ ِعيٍد َواِحدًا، َفَصَرُخوا ِبُجْمَمِتِي « ُخْذ ٰىَذا َوَأْطِمْؽ َلَنا َباَراَباَس!» َوَكاَف ُمْضَطّرًا َأْف ُيْطِمَؽ َلُي

ـْ  ِفْتَنٍة َحَدَثْت ِفي ٱْلَمِديَنةِ بسبب ونًا باراباس مسجوَكاَف  ِبيالُطُس َوُىَو ُيِريُد َأْف ُيْطِمَؽ َوَقْتٍؿ. َفَناَداُى
ََ « ٱْصِمْبُو! ٱْصِمْبُو!»َيُسوَع، َفَصَرُخوا ـْ ثَاِلَثًة ـْ َأِجْد ِفيِو ِعمًَّة ِلْمَمْوِت، فأ» َفَقاَؿ َلُي يَّ َشرٍّ َعِمَؿ ٰىَذا؟ ِإنِّي َل

ـْ َوَأْصَواُت «. ُأَؤدُِّبُو َوُأْطِمُقوُ َفَأَنا  وَف ِبَأْصَواٍت َعِظيَمٍة َطاِلِبيَف َأْف ُيْصَمَب. َفَقِوَيْت َأْصَواُتُي َفَكاُنوا َيِمج 
ـُ ٱلَِّذي ُطِرَح ِفي ٱلسِّْجِف أَلْجؿِ  . َفَأْطَمَؽ َلُي ـْ ـَ ِبيالُطُس َأْف َتُكوَف ِطْمَبُتُي ِفْتَنٍة َوَقْتٍؿ،  ُرَؤَساِء ٱْلَكَيَنِة. َفَحَك

ـَ َيُسوَع ِلَمِشيَئِتِيـْ ٱلَِّذي َطَمُبوُه، َوأَ   .)25-13: 23)لوقا  ْسَم

، منو أف يطمؽ ليـ باراباس  وفسيطمب دو ييأف اليتصّور بيالطس يكف لـ  الذي سيح الم ؿويقتالمجـر
الرؤساء  مختمؼ عفبيالطس أف الجميور  ربما ظفَّ . و وألقى عمييـ أسمى التعاليـمرضاىـ  شفى

باراباس أـ يسوع الذي ُيدَعى  :يدوف أف أطمؽ لكـمف تر » فسأؿ الجميور ،بعوامؿ الحسدالمدفوعيف 
ثـ دخؿ بعد سؤالو وجمس عمى كرسي الوالية ليعطي فرصة لمجميور ليقرروا  .«المسيح ممؾ الييود؟

 .مف يختاروف
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 لثاثالفصل ال
ًَ بُحكم ال   المسيح بلْ َص

 فيذهوالبدء في تن
 
َأيَّػَة ِشػػَكاَيٍة »المشػػتكيف عمػى يسػػوع الػوالي بػيالطس سػػأؿ الػوالي الرومػػاني ي المحاكمػػة السادسػة أمػػاـ فػ

ـْ َيُكػْف َفاِعػَؿ َشػرٍّ َلَمػا ُكنَّػا : »فتيرَّبوا مف اإلجابة عمى سػؤالو بقػوليـ«. تَُقدُِّموَف َعَمى َىَذا اإِلْنَساِف؟ لَػْو لَػ
ـْ ِبياَلُطُس: «. َقْد َسمَّْمَناُه ِإَلْيَؾ! ـْ َواْحُكُمػوا َعَمْيػِو َحَسػَب َناُموِسػُكـْ »َفَقاَؿ َلُي اَل »َفقَػاَؿ اْلَييُػوُد: «. ُخُذوُه َأْنُت

ال يسػتحؽ المػوت حسػب  أف يسػوع و مػعأنػ وقصػدىـ (31-29: 18)يوحنػا  «َيُجوُز َلَنا َأْف َنْقتُػَؿ َأَحػداً 
 .(32-29: 18 شريعة روما إال أنو يستحقو حسب شريعة موسى )يوحنا

 ف براءتػو،عػالالحػؽ فػي إو طيػيع يسػوع شػكاواىـ ضػدز الييػود عػف إثبػات ْجػكاف بيالطس يرجو أف عَ 
 عميو ثير غضب الييودأف إطالؽ سراح المسيح يمف فخاؼ « لُيصمب»ولكنيـ كانوا يزدادوف صراخًا 

ـ بػػيالطس عمػػى أف لػػوَّ طيبػػاريوس لإلمبراطػػور  تػػو، وكػػاف قػػد سػػبؽوظيف فمػػ ولػػعز يفيشػػتكونو لمقيصػػر ف
ػافَ »الييػود.  اءرضػعف إ هعجز  َأَخػَذ َمػاًء  ،َغبٌ َشػ ثُ َبػْؿ بِػاْلَحِريِّ َيْحػدُ  ،نَّػُو اَل َيْنفَػُع َشػْيئاً ُطُس أَ َأى بِػيالَ رَ  َممَّ

ـَ الْ  . َأْبِصرُ ٌء ِمْف َدـِ َىَذا الْ ِريبَ نِّي إِ »َجْمِع َقاِئاًل: َوَغَسَؿ َيَدْيِو ُقدَّا انت زوجتػو قػد أوصػتو )وك «ُتـْ نْ وا أَ َبارِّ
أصػػػدر ف (.26-24: 27)متػػػى  «ِدَنػػػاالَ وْ أَ  َدُمػػػُو َعَمْيَنػػػا َوَعمَػػػى»ْعِب: شَّػػػِميػػػُع الجَ  . َأَجػػػابَ بالمسػػػيح البػػػار(

ِإْف َأْطَمْقػَت َىػَذا » يـ وُيسػكت صػراخيـرضػيألنػو أراد أف يُ ال القتناعو بذلؾ بػؿ  ،بصمب المسيح وحكم
ػػا َسػػِمَع بِػػياَلُطُس َىػػَذا اْلقَػػْوَؿ َأْخػػَرَج «. َمػػْف َيْجَعػػُؿ َنْفَسػػُو َمِمكػػًا ُيقَػػاِوـُ َقْيَصػػرَ  َفَمْسػػَت ُمِحّبػػًا ِلَقْيَصػػَر. ُكػػؿ   َفَممَّ

«. ُخػػْذُه! ُخػػْذُه اْصػػِمْبُو!»َفَصػػَرُخوا: «. ُىػػَوَذا َمِمُكُكػػـْ »َفقَػػاَؿ ِلْمَييُػػوِد: ... َيُسػػوَع َوَجمَػػَس َعمَػػى ُكْرِسػػيِّ اْلِواَلَيػػةِ 
ـْ بِػػيالَ  ؟»ُطُس: قَػػاَؿ َليُػػ ـْ َفِحيَنئِػػٍذ «. لَػػْيَس َلَنػػا َمِمػػٌؾ ِإالَّ َقْيَصػػرُ »َأَجػػاَب ُرَؤَسػػاُء اْلَكَيَنػػِة: «. َأَأْصػػِمُب َمِمَكُكػػ

ـْ ِلُيْصَمبَ أَ    (.16-12: 19 )يوحنا ْسَمَمُو ِإَلْيِي
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 قبل صمبو د المسيحمْ جَ  -1
ف و  ،ىػو عمػؿ ىمجػييسبؽ صػمبو. و  كاف َجْمد المحكوـ عميو بالصمب مػف تنفيػذًا لػو كػاف الييػود أرّؽ ا 

الرومػػاف يعػػّروف الجسػػد كمػػو، بينمػػا يعػػّروف الجػػزء األعمػػى مػػف الجسػػد فقػػط  لييػػودا كػػافقػػد الرومػػاف، ف
 عػػػدديحػػػددوف  ـ يكونػػػوامػػػفالرومػػػاف  ، أمػػػاجمػػػدة 39كػػػاف عػػػدد الجمػػػدات عنػػػد الييػػػود ال يزيػػػد عػػػف *و

لروماف يحتقروف ا وكاف د قبؿ صمبو.الجال دما كاف المحكوـ عميو بالصمب يموت بي اً ثير كو ، الجمدات
ػػالييػود بسػػبب  المجمػػود الييػػودي يربطػػوف  كػػانوا شػديدي القسػػوة عمػػييـ، فكػػانوافلشػػريعة موسػػى يـ بتعص 
 ووىو ُمْنحٍف إلى عامود 

يضربونو عمى ظيره بالسياط التي تنتيػي بقطػع مػف العظػـ أو المعػدف، فكػاف السػوط يمػزؽ جمػد ولحػـ 
يعرفػوف بشػاعة ىػذه العقوبػة كػانوا ال  يسػمحوف بجْمػد الرومػاني أكثػر مػف ف الرومػاف ولمػا كػا المجمود.

 ميما كانت جريمتو.
قائػػد الجػػيش، ووضػػعوا  وثوبػػًا مػػف األرجػػواف وىػػو مػػا يمبسػػو فألبسػػوه رداًء قرمزيػػاً  يسػػوعواسػػتيزأ الجنػػود ب

ؾ، وجعمػوا فػي يػده عصػا ألنػو قػاؿ إنػو ممػ مكػيبػداًل مػف إكميػؿ الػذىب المعمى رأسو إكمياًل مف الشوؾ 
ضػػربوه بتمػػؾ العصػػا عمػػى ثػػـ ، أو القيصػػر كأنػػو الػػوالي سػػمطانًا ممكيػػاً إف لػػو  قػػاؿ وألنػػ كأنيػػا صػػولجاف

وألبسػػوه ثيابػػو،  «ء الممكػػيالػػردا»بػػو خمعػػوا عنػػو  كػػؿ ىػػذا االسػػتيزاءوبعػػد  وبصػػقوا عمػػى وجيػػو.رأسػػو، 
ـْ َأْسػػُتْر َعػػفِ َبػػَذْلُت َظْيػػِري ِلم» فتحققػػت فيػػو ولػػو نبػػوة إشػػعياء القائمػػة ػػاِرِبيَف َوَخػػدَّيَّ ِلمنَّػػاِتِفيَف. َوْجِيػػي لَػػ  ضَّ

  .(6: 51)إشعياء « اْلَعاِر َواْلَبْصؽِ 
ولما كاف رؤساء الكينة قد قالوا لبيالطس إف تالميذ يسوع قد يياجموف موكب الصمب في محاولة 

 .فامو ر د الجنو اللتخميصو، أرسمو بيالطس إلى مكاف الصمب محروسًا بحراسة قوية مف 
اِف،لِ  وُ عَ مَ و ُصِمَب ىناؾ  .بو كثيروف يمرّ عاـ وحمؿ يسوع صميبو إلى الجمجثة، وىي مكاف  َواِحٌد  صَّ

 المصموب،فضح جريمة كاف الصمب أردأ أنواع العقوبات مف حيث . .َيَسارِ َيِميِف َوَواِحٌد َعِف الْ َعِف الْ 
ُو ِفي َثاَلَثِة اِنيَ بَ َيْيَكِؿ وَ َيا َناِقَض الْ : »يقولوف لوالمارة بالجمجثة يشتموف يسوع ويسخروف منو و َكاَف فَ 

ـْ  ةِ نَ َكيَ ُرَؤَساُء الْ  ؾَ َكَذلِ وَ «. ِميِب!صَّ َعِف ال اْنِزؿْ فَ  وِ َف المَّ َخمِّْص َنْفَسَؾ! ِإْف ُكْنَت ابْ  ،َأيَّاـٍ  َأْيضًا َوُى
َكاَف ُىَو َمِمَؾ  فْ إِ ! َأْف ُيَخمَِّصَيا ِدرُ َخِريَف َوَأمَّا َنْفُسُو َفَما َيقْ آ مََّص خَ »ا: و ُيوِخ َقالُ ش  َكتََبِة َوالَيْسَتْيِزُئوَف َمَع الْ 

ا ِو َفْمُيْنِقْذُه اآلَف ِإْف َأَراَدُه! أَلنَُّو َقاَؿ: َأنَ لمَّ ى امَ َؿ عَ كَ ِد اتَّ قَ ِميِب َفُنْؤِمَف ِبِو! صَّ ِف الَف عَ اآل ؿِ زِ ِإْسَراِئيَؿ َفْمَينْ 
 (.43-39: 27ى )مت «ِو!لمَّ ُف ابْ ا
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 دفنوإنزال يسوع عن الصميب ل -2
شريعة الييود أما  طيور.الو تيمحتى تم وصميب قًا عمىعمَّ ممصموب جسد ال فيتركو كاف الروماف 

ُتُو َعَمى ْقَتُو َعَمى َخَشَبٍة َفال َتِبْت ُجثَّ َوَعمَّ  ِإَذا َكاَف َعَمى ِإْنَساٍف َخِطيٌَّة َحق َيا اْلَمْوُت َفُقِتؿَ » قوؿ:ت تنفكا
، أَلفَّ اْلُمَعمَّ  فكاف ال بد أف  .(23، 22: 21 نية)تث «ُعوٌف ِمَف ا ِ َؽ َممْ اْلَخَشَبِة، َبْؿ َتْدِفُنُو ِفي َذِلَؾ اْلَيْوـِ

 ه أف المصموب قد مات.قائد جنودو  تأكد الواليي
ِميِب ِفي السَّْبِت، أَلفَّ َفِمَكْي اَل َتْبَقى اأَلْجسَ  لمعيد، اْسِتْعَداديوـ الجمعة يوـ ْذ َكاَف وا   َيْوـَ  اُد َعَمى الصَّ

اْلَيُيوُد  طمب (عند الييود أقدس السبوتعيد الفصح، أسبوع في  قع)ألنو ي َعِظيماً  َذِلَؾ السَّْبِت َكاف
تنفيذ أحكاـ وُيرَفعوا. وكاف الجنود المكمفوف ب المصموبيف الثالثة ِسيَقاف يأمر بكسرُطَس َأْف ِبيالَ مف 

تنفس مدة ي تمرفيس اً عو رفظؿ جسده متحت قدميو ليقطعة خشب وضع ب المصموب وفب يسندمْ صَّ ال
ألنو ختنؽ نكفئ ويأطوؿ فتطوؿ مدة عذابو. فإذا أرادوا أف يسرعوا بموتو فإنيـ يكسروف ساقيو في

ِر ِؿ َواآلخَ اَقِي اأَلوَّ وا سَ كسر ف ليـ.بيالطس ، فسمح ويموت بسرعةس عجز عف االستمرار في التنفي
ـْ َرَأْوُه َقْد َماتَ  ـْ َيْكِسُروا َساَقْيِو، أَلنَُّي   .اْلَمْصُموَبْيِف َمَعُو. َوَأمَّا َيُسوُع َفَممَّا َجاُءوا ِإَلْيِو َل

ّكػػب مػػف مػػاء أف جسػػـ اإلنسػػاف مر  اعتقػػاد الرومػػافأخػػرى أف المسػػيح مػػات، جاءتنػػا مػػف شػػيادة  نػػاؾوى
أحػػد الجنػػود جنػػب المسػػيح لمػػا طعػػف صػػاحبيما. و  تعمػػى مػػو  ودـ فيكػػوف خروجيمػػا مػػف الجسػػد دلػػيالً 

ـُ َأنَّػُو َيقُػوُؿ ا»)يوحنا( وَ  .«ِلْمَوْقِت َخَرَج َدـٌ َوَماءٌ وَ »بحربة  ْلَحػؽَّ الَِّذي َعاَيَف َشِيَد َوَشَياَدُتُو َحؽ ، َوُىَو َيْعَم
 . (35: 19)يوحنا « ِلُتْؤِمُنوا َأْنُتـْ 

َـّ يَكاَف ل عدـ كسر ساقي المسيحَأفَّ ُمستمدَّة مف ىناؾ شيادة أخرى و   «ِمْنوُ  وار ْكسِ تَ اَل  اً َعْظم: »قوؿالِت
  .(11: 12)زكريا  «ُروَف ِإَلى الَِّذي َطَعُنوهَسَيْنظُ »َيُقوُؿ ِكَتاٌب آَخُر: . وَ (46: 12)خروج 
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 بعار اللفصل ا
 يبصمالأحداث حول أشخاص و 

 
 حبالمسي زوجياتوصي زوجة بيالطس  -1
ْذ َكػوَ »  ـَ وْ َيػػأَلنِّػػي َتَألَّْمػػُت الْ  ،َبػػارَّ ِلػَؾ الْ ذَ ِإيَّػػاَؾ وَ »اِئمَػػًة: ُو قَ تُػػَرأَ ِواَلَيػػِة َأْرَسػَمْت ِإَلْيػػِو امْ لْ ا ْرِسػػيِّ كُ َجاِلسػػًا َعمَػػى  فَ ااِ 
 (19: 27)متى « ِفي ُحْمـٍ ِمْف َأْجِموِ ِثيرًا كَ 

 كمػػا أنيػػا ،و كمػػا يجػببػ قػػوـلي إلػػى زوجيػا أثنػػاء أداء عممػويا ترسػمأىػذه رسػػالة فريػدة مػػف زوجػة وثنيػػة 
تالميػذه، وصػرخ  ىػربىجػره فيػو أقػرب النػاس إليػو، فقػد ممسػيح فػي وقػت لتحمؿ شػيادة مػديح صػادؽ 

وال بػػد أنيػػا  .بمعنػػى مسػػتقيـ« بػػار» إنػػوقالػػت  أمػػا ىػػي فقػػد«. اصػػمبو. اصػػمبو!»يف مواطنػػوه ضػػده قػػائم
رسػالة احتػراـ مضػيئة ىػا فأرسػمت عػف المعجػزات التػي أجراىػا والتعػاليـ التػي ألقاسمعت مف صػديقاتيا 

  النور. مممكةت ىزموقت يبدو فيو أف قوات الظممة  في
 
 بطرس ينكر المسيح -2

ـْ ِلَكػػػيْ »بعػػدما رسػػػـ المسػػػيح فريضػػة العشػػػاء الربػػػاني قػػاؿ لبطػػػرس  ـْ َكاْلِحْنَطػػػِة!  الشَّػػػْيَطاُف َطمَػػَبُك ُيَغػػػْرِبَمُك
، ِإنِّي »َفَقاَؿ َلُو: . «ى َرَجْعَت ثَبِّْت ِإْخَوَتؾَ ْفَنى ِإيَماُنَؾ. َوَأْنَت َمتَ َوَلِكنِّي َطَمْبُت ِمْف َأْجِمَؾ ِلَكْي اَل يَ  َيا َرب 

لَػى اْلَمػْوتِ  َأقُػوُؿ لَػَؾ َيػا ُبْطػُرُس اَل َيِصػيُح الػدِّيُؾ »َفقَػاَؿ: «. ُمْسَتِعد  َأْف َأْمِضَي َمَعَؾ َحتَّى ِإَلى السِّْجِف َواِ 
 «. ِكَر َثاَلَث َمرَّاٍت َأنََّؾ َتْعِرُفِنياْلَيْوـَ َقْبَؿ َأْف تُنْ 

وجػػاء الجنػػود وأخػػذوا يسػػوع إلػػى بيػػت رئػػيس الكينػػة، وتبعػػو بطػػرس مػػف بعيػػد. ولمػػا أضػػـر الجنػػود نػػارًا 
َسػْت فيػِو َوَقالَػْت: ليستدفئوا  . َفَرَأْتُو َجاِرَيػٌة َجاِلسػًا ِعْنػَد النَّػاِر، َفَتَفرَّ ـْ «. َكػاَف َمَعػوُ  َوَىػَذا»َجَمَس ُبْطُرُس َبْيَنُي

َبْيَنَمػا ُىػَو َيػَتَكمَّـُ َصػاَح الػدِّيُؾ. و كر بطرُس يسػوع مػرتيف، نثـ أ ...«َلْسُت َأْعِرُفُو َيا اْمَرَأُة!»َفَأْنَكَرُه َقاِئاًل: 
ـَ الػػرَّبِّ َكْيػػَؼ قَػػاَؿ لَػػُو: ِإنَّػػؾَ  َقْبػػَؿ َأْف َيِصػػيَح الػػدِّيُؾ  َفاْلَتفَػػَت الػػرَّب  َوَنَظػػَر ِإلَػػى ُبْطػػُرَس، َفتَػػَذكََّر ُبْطػػُرُس َكػػاَل

، 61، 57-54، 34-31: 22)لوقػا  «َخػاِرٍج َوَبَكػى ُبَكػاًء ُمػّراً  َفَخَرَج ُبْطُرُس ِإَلى«. تُْنِكُرِني َثاَلَث َمرَّاتٍ 
62.) 

سػقط بطػرس ، فقد حذر بطرس مف االفتخػار بذاتػو، وعنػدما جميعاً  ولنا ما أعظـ حب المسيح لبطرس
بػؿ كانػت أو تػوبيخ، ولػـ تكػف نظػرة إدانػة  ..«اْلَتَفَت الرَّب  َوَنَظَر ِإَلى ُبْطػُرَس » وأنكر سيده ثالث مرات

إذا . ر محبتػػؾ لػػييػػا مسػػكيف يػػا بطػػرس. أنػػا أقػػدِّ »لػػو ، وكػػأف عينػػي السػػيد قالتػػا ومحبػػةرة تعػػاطؼ نظػػ
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لمػف المسػيح يقػدـ الغفػراف لمػف ينكػره، ويمػتمس العػذر  ف غيػرُ وَمػ.. «سقطت ستقوـ ألني ممسػٌؾ بيػدؾ
ييػػا المسػػيح لنػػا فػػي وقػػت ضػػعفنا فأليمتنػػا   يسػػيء إليػػو!! عة التػػي وجَّ ومػػا أكثػػر المػػرات الحانيػػة المشػػجِّ

 التوبة والصالح.
 
 عيسو مل صميب حسمعان القيرواني ي -3

اْلَعَمػَؿ الَّػِذي َأْعَطْيَتنِػي »صػالتو الشػفاعية فػي  و أف يقػوؿ ألبيػولػ ؽَّ حػبمسؤولياتو كاممة، و  المسيح قاـ 
يرعػى تالميػذه، ففػي مسػاء يػـو المسػيح (. وفي ساعات الشِّدة بقػي 4: 17يوحنا )« َمَؿ َقْد َأْكَمْمُتوُ أَلعْ 

احتفؿ بالفصح معيـ، ثـ رسـ ليـ فريضة العشاء الرباني، ثػـ خػرج معيػـ ليصػمي فػي بسػتاف الخميس 
، وجػػرت ىربػػواو  هجنػػود الييكػػؿ وجنػػود الرومػػاف وقبضػػوا عميػػو فتركػػو تالميػػذجػػاء عنػػدما . و جثسػػيماني

صػباح  )المجمػس الييػودي األعمػي(، ثػـ أمػاـ السػنيدريـ محاكمتو لياًل أماـ رئيسي الكينػة حنػاف وقيافػا
خػذه الجنػود فأكػـ عميػو بػيالطس بالصػمب جرت فيو ثالث محاكمات أخػرى حتػى حيوـ الجمعة الذي  

يد باإلضػافة إلػى إرىاقػو الشػد وبسػبب مسػافة.ه ليحمػؿ الصػميب، فحممػو و جبػر وأ« جمجثػة»إلى موضػع 
واسػػػمو الجنػػػود أحػػػد المػػػارة أجبر ال بػػػد أنػػػو سػػػقط أرضػػػًا، فػػػعجػػػز عػػػف متابعػػػة السػػػير، و   ثقػػػؿ الصػػػميب

 أو ليحممو بداًل منو. ،وسخَّروه ليساعد المسيح« سمعاف القيرواني»
ندرس سػػكألعرَّفانػػا بػػو، ىمػػا عرفػػا المسػػيح و كػػو بػػابنيف لػػـ يكػػف القيروانػػي يعػػرؼ المسػػيح، ولكػػف ا  بار 

 .(18: 16)رومية  وروفس
 
 المسيحبنات أورشميم تبكين عمى  -4
َفاْلَتفَػَت ِإلَػْيِيفَّ َيُسػوُع  َف َأْيضػًا َوَيػُنْحَف َعَمْيػِو.َوَتِبَعُو ُجْمُيوٌر َكِثيٌر ِمَف الشَّْعِب َوالنَِّساِء المَّػَواِتي ُكػفَّ َيْمِطْمػ»

، اَل َتْبِكيَف عَ »َوَقاَؿ:  ـَ ، أَلنَّػُو ُىػَوَذا َأيَّػاـٌ تَػْأِتي َيا َبَناِت ُأوُرَشِمي ، َبِؿ اْبِكيَف َعَمى َأْنُفِسُكفَّ َوَعَمى َأْواَلِدُكػفَّ َميَّ
ـْ ُتْرِضػػػْع. ِحيَنئِػػػٍذ َيْبتَػػػ ـْ َتِمػػػْد َوالث ػػػِديِّ الَّتِػػػي لَػػػ ِدُئوَف َيُقولُػػػوَف َيُقولُػػػوَف ِفييَػػػا: طُػػػوَبى ِلْمَعػػػَواِقِر َواْلُبطُػػػوِف الَّتِػػػي لَػػػ

ْطػػػِب َيْفَعمُػػػوَف َىػػػَذا، َفَمػػػاَذا َيُكػػػوُف ِلْمِجَبػػػاِؿ:  : َغطِّيَنػػػا. أَلنَّػػػُو ِإْف َكػػػاُنوا بِػػػاْلُعوِد الرَّ اْسػػػُقِطي َعَمْيَنػػػا، َوِل:َكػػػاـِ
 .(31-27: 23)لوقا  «ِباْلَياِبِس؟

رأيػػف معجػػزات المسػػيح معيػػف أو مػػع جيػػرانيف، وسػػمعف بعػػض تعاليمػػو،  ال بػػد أف بعػػض ىػػؤالء النسػػوة
. ومػع حػزفالعػف مشػاعر  يعبِّرف، فجئف لؿ ىذا التعذيب واإلذالؿ لصانع العجائبوىاليف أف يجري ك

ة مػػف خطػورة رفػػض الخػػالص إال أنػػو حػذر النسػػو  ،عمػػى إىانػػات صػالبيو وال وبخيػػـ دّ لػػـ يػرُ  المسػيح أف
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رسالة المخّمص الذي جاء ليطمب ويخمّػص الخطػاة  ناس، ونبييف لخطورة رفض اللمبشر بو الذي جاء
 ىيرودس!أو كانوا مف األمـ مثؿ بيالطس و سواء كانوا ييودًا مثؿ حّناف وقيافا،  ،يفوييدي الضال

رفضػيـ ا  مػػف أف يكونػػوا شػعبو المختػػار، فمػـ يُعػػد عنػدىـ كينػػوت، بػػؿ  ،الييػود المخمّػػص رفػػضولمػا 
ثػـ . «: َغطِّيَنػااْسُقِطي َعَمْيَنػا، َوِل:َكػاـِ ويقولوف لمجباؿ وف فيو بكدينونة في اليوـ األخير، فسيأتي يوـ ي

 . وىذا مثؿ مقتبس مف حزقيػاؿ«ِإْف َكاُنوا ِباْلُعوِد الرَّْطِب َيْفَعُموَف َىَذا، َفَماَذا َيُكوُف ِباْلَياِبِس؟» قاؿ ليف:
ف -ومعناه: إف كانت النار تحػرؽ الغصػف األخضػر المثمػر، فكػـ وكػـ سػتفعؿ  47: 21 باليػابس!.. وا 

 . ؿ ا  البريء فكـ سيحؿ عمى الذيف رفضوه وصمبوهكانت ىذه اآلالـ حمَّت بالمسيح حم
 ، ولػػـ يتركػػوا فييػػالممػيالد 71الرومػاف مدينػػة أورشػػميـ عػػاـ  ىػػدـ ىػذا مػػا جػػرى لألغصػاف اليابسػػة، فقػػدو 

 (.2: 24حجرًا عمى حجر، وأحرقوىا بالنار كما تنبأ المسيح )متى 
 
 ظممة عمى األرض -5
 .(45: 27)متى  «اِسَعةِ لتَّ ا ةِ اعَ سَّ ُظْمَمٌة َعَمى ُكؿِّ اأَلْرِض ِإَلى ال اَنتْ َسِة كَ دِ السَّ سَّاَعِة الِمَف اوَ »

يـو فتكوف الظممة الشديدة قد بدأت  لساعة السادسة ىي ساعة منتصؼ النيار،الييود يحسبوف ا كاف
. وىي ظممة غير عادية، أرسمذلؾ العصر ، واستمرت حتى الجمعة  أىؿ تكستُ ء لاتيا السميـو

ظيارًا الشتراؾ الطبيعة مع المسيح «.!اصمبو !اصمبو»خريتيـ بالمسيح وصراخيـ األرض عف س . وا 
، فحمؿ عقاب ألنو حؿَّ محمنا حجب وجيو عف المسيح أف اآلبتعممنا الظممة  في آالمو، كما

َلِيي إِ »العصر قبؿ أف يصرخ يسوع  الظممة حتى ُقربوبقيت  خطايانا في جسده عمى الصميب.
 . «ا َتَرْكَتِني؟ِلَماذَ  ،ييِ ِإلَ 
 
 شق حجاب الييكل -6
َذا وَ » لذي وىو الحجاب ا .(51: 27)متى « َنْيِف ِمْف َفْوُؽ ِإَلى َأْسَفؿُ ثْ َلى اإِ  َشؽَّ َيْيَكِؿ َقِد انْ َجاُب الْ حِ اِ 

ألحد أف يدخؿ إلى ما وراء ىذا الحجاب إال  ولـ يكف مسموحاً  يفصؿ بيف القدس وقدس األقداس،
كفارة المسيح اآلب قبؿ واحدة في السنة. وكاف شؽ الحجاب برىانًا عمى أف لرئيس الكينة مرة 

ؤمف بكفارة المسيح، فمـ تُعد ىناؾ حاجة إلى رئيس كينة مف ف يم ؿكلالسعادة األبدية  وابأبفتحت و 
، فقد أكمؿ ليكّفر عف خطايا الشعب ليرش دـ ذبيحة حيوانية تسمح لو بالدخوؿ إلى األقداس البشر

 لـ يُعد ىناؾ حاجز بيف ا  والناس.و ؿ الفداء، المسيح عم
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 الزلزلة  -7
. كانت الزالزؿ في التوراة تدؿ عمى حضور (51: 27)متى  «َتَشقََّقتْ  رُ و خُ ص  َوال ،َتَزْلَزَلتْ  ُض رْ َواألَ »

ْوَبَعِة. اْلُبُروُؽ َأَضاَءِت اْلَمْسُكوَنَة. ارْ »ـ آساؼ ا ، فرنَّ   «َتَعَدْت َوَرَجَفِت اأَلْرُض َصْوُت َرْعِدَؾ ِفي الزَّ
بقيت قموب الصارخيف ضد ومع ىذا  صخور األرض بفعؿ الزلزلة،. وتشققت (18: 77 ر)مزمو 

 !ال تتأثرالمسيح قاسية 
 
 شيادة قائد المئة لممسيح -8
َذا َىػ افَ َخاُفوا ِجّدًا َوقَػاُلوا: َحقّػًا َكػ ،َوَما َكافَ  ْلَزَلةَ زَّ ال اِذيَف َمَعُو َيْحُرُسوَف َيُسوَع َفَممَّا َرَأوُ ِمَئِة َوالَّ ُد الْ ئِ اقَ  َأمَّاوَ »
مػػف فػػي القيػػاـ بمػػا ُيكمَّػػؼ بػػو قائػػد المئػػة  عػػادًة يرافقػػوفكػػاف أربعػػة جنػػود  .(54: 27)متػػى « وِ مَّػػَف الاْبػػ

أف رأوا مػػا كػػاف مػػف ظممػػة مػػا لكػػف . أعمػػاؿ. وكػػاف الجنػػود يسػػخروف مػػف المسػػيح الػػذي قػػاؿ إنػػو ممػػؾ.
وأوليػا التػي قاليػا وىػو معمَّػؽ عمػى الصػميب ات السػامية كممال ، وخافوا أكثر مفوا جداً خاف وزلزلة حتى

ـْ اَل َيْعَمُمػػوَف َمػػاَذا َيْفَعمُػػوفَ » ـْ أَلنَّيُػػ ػػا َرَأى َقائِػػُد اْلِمَئػػِة َمػػا َكػػاَف (. 34: 23)لوقػػا  «َيػػا َأَبتَػػاُه، اْغِفػػْر َليُػػ َفَممَّ
َد اَ  َقاِئاًل: ِباْلَحِقيَقِة كَ   عمػى حػؽ( بمعنػى أنػو كػاف مسػتقيمًا و 47: 23)لوقػا  «اَف َىَذا اإِلْنَساُف َباّرًا!َمجَّ

 في كؿ ما قاؿ وفعؿ.
 
 
 

*
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 مساخالفصل ال
 كممات المسيح السبع وىو عمى الصميب

 
 

 المسيح يرفض المخدِّر
ىناؾ معناىا الجمجمة(. و )« الجمجثة»حمؿ المسيح الصميب حتى وصؿ إلى مكاف معروؼ باسـ 

ه مقدِّمو . وربما كاف (34 :27)متى  وَأْف َيْشَربَ  رفض وَذاقَ َوَلمَّا  ،وجًا ِبَمَراَرٍة ِلَيْشَربَ َطْوُه َخالًّ َمْمزُ َأعْ 
المسيح  فتعاطفوا مع( 47: 23)لوقا  «بار» لمسيحإف ايقوؿ قائدىـ وا سمعف مف جنود الروماف الذي

 التي ييوديةالخيرية ال اتجمعيالأو ربما قّدمتو إحدى  ..وأرادوا أف يخفِّفوا شعوره باآلالـ القادمة عميو
بنصيحة سميماف الحكيـ في عماًل  الييود،تخفيؼ آالـ مف ُيصمب مف ب تقوـلجانًا  ء فييانساال* كوَّف

فكانوا يمزجوف مع الخمر بعَض  «َأْعُطوا ُمْسِكرًا ِلَياِلٍؾ َوَخْمرًا ِلُمرِّي النَّْفسِ »القائمة  6: 31أمثاؿ 
 و. تعذيبأصعب درجات بدأ تصْمب قبؿ أف لبا لممحكوـ عميو شاب المخدِّرة ويقدمونواألع

ليكوف و ، صفاء فكره مف شيئاً فقد ي أفألنو لـ يشأ  رفضوالمخدر الخؿ الممزوج بالمسيح  ولما ذاؽ
ر خبي اتٍ وتوجيي ،ألبيو ات يرفعياو مصمف عمى الصميب  وىوأف يقوـ بو عميو بما يجب  ـو قيمتنبِّيًا ل

ا قدموه لو وعرؼ ما ىو، رفض أف ما ذاؽ ممف يقدميا لمص التائب بجواره. أمو، واستجابةً بيا 
 .يشرب
وف يربطوف المحكوـ عميو بالصمب عمى صميبو وىو مسطَّح عمى األرض، ثـ يدق   جنود الروماف كاف

وب يعيش ويغرزونو في األرض. وكاف المصمعمى صميبو  ويرفعونو  مسامير كبيرة في يديو وقدميو
. مطيورلوكاف الروماف يتركوف الجثة معمقة عمى الصميب فريسة  .ربما أكثرو  اً غالبًا بعد صْمبو يوم

 ألنو يوـ االستعداد يوـ الجمعة قبؿ غروب شمسالجثث ؿ انز إمف بيالطس  اطمبو لكف الييود 
حًا بكسر سيقانيـ ريقة طمبوا مف بيالطس تصلالحتفاؿ بعيد الفصح العظيـ. ولكيال تبقى األجساد معمَّ 

فكسروا سيقاف المصيف. أما يسوع فمـ يكسروا ساقيو ألنيـ وجدوه قد  فسمح ليـ. لمتعجيؿ بموتيـ
 مات.
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قبم ا منيأول ثالثة نطق ، عمى الصميبقاليا المسيح وىو  اتكممالوحي المقدس سبع لنا سجَّؿ وقد 

 ، وىي:انظهًت ساعاث

ـْ ال َيْعَمُموَف َماَذا َيْفَعُموفَ َيا َأَبَتاُه، ٱْغِفْر َلُيـْ » -1  (34: 23)لوقا « ، ألَنَُّي

 (43 :23)لوقا « ِإنََّؾ ٱْلَيْوـَ َتُكوُف َمِعي ِفي ٱْلِفْرَدْوسِ »لمص التائب  -2
َـّ َقاَؿ ِلمتِّْمِميذِ «. َيا ٱْمَرَأُة، ُىَوَذا ٱْبُنؾِ »و َقاَؿ أُلمّ   -3  (27، 26: 19)يوحنا  «ُىَوَذا ُأم ؾَ » ُث

 :، وىيساعات الظممة أثناء انكهًت انزابعت وقال
 (34: 15)مرقس « إليي إليي، لماذا تركتني؟» -4

 :، وىيبعد ساعات الظممةالكممات الثالث األخيرة قال و 
 (28: 99)يوحنا  «نا عطشافأ» -5
 (33: 19)يوحنا « قد ُأكمؿ» -6
 (46: 23ا )لوق «َيا َأَبَتاُه، ِفي َيَدْيَؾ َأْسَتْوِدُع ُروِحي» -7

 
 ة األولى:كممال

 المسيح يطمب الغفران لصالبيو

 (34: 23)لوقا « َيا َأَبتَاُه، ٱْغِفْر َلُيْم، أَلنَُّيْم ال َيْعَمُموَن َماَذا َيْفَعُمونَ »

ة قبيحصراخ الغضب والشتائـ واأللفاظ السماع معتاديف عمى الذيف يصمبوف المجرميف كاف الجنود 
لمسيح يصّمي ألجميـ صالة أنيـ ُذىموا وىـ يسمعوف ا شؾَّ  وال .عمى رؤوسيـتي يصب يا المصموبوف ال

َلْو َعَرُفوا َلَما »ألنيـ  ال يعمموف ماذا يفعموف أنيـفي وطمب غفراف، ويمتمس ليـ العذر محبة كّميا 
قصد  كما هبيالطس وجنودلالغفراف  طمبأف يسوع  ال شؾَّ . و (8: 2كورنثوس 1) «َصَمُبوا َربَّ ٱْلَمْجدِ 

 .آذاه بجيؿرفض فداءه وكفارتو أو فراف كؿ مف غال ناؿأف ي
ولـ تكف عندىـ كتب  في ظالـ الوثنيةكانوا يعيشوف ا يفعموف ألنيـ الروماف يعمموف ماذجنود لـ يكف 

ي ليػوحي اإلالػف رفػو يع الػذيفرؤسػاُء الييػود كػف مػا ىػو ُعػذر ول مقدسة تُنبئيـ بمجػيء مخمّػص العػالـ.
َيػَرى  َعَؿ َنْفَسُو َذِبيَحَة ِإْثـٍ َيَرى َنْساًل َتُطوُؿ َأيَّاُمُو، َوَمَسرَُّة الرَّبِّ ِبَيِدِه َتْنَجُح. ِمْف َتَعِب َنْفِسوِ ِإْف جَ » القائؿ

ـُ لَػػُو َبػػ ـْ ُىػػَو َيْحِمُميَػػا. ِلػػَذِلَؾ َأْقِسػػ ُر َكِثيػػِريَف، َوآثَػػاُمُي ْيَف اأَلِعػػزَّاِء، َوَمػػَع َوَيْشػػَبُع، َوَعْبػػِدي اْلَبػػار  ِبَمْعِرَفتِػػِو ُيَبػػرِّ
ـُ َغِنيَمًة، ِمْف َأْجِؿ َأنَُّو َسػَكَب ِلْمَمػْوِت َنْفَسػُو، َوُأْحِصػَي َمػَع َأَثَمػٍة، َوُىػَو َحَمػَؿ َخطِ  َف يَّػَة َكِثيػِرياْلُعَظَماِء َيْقِس

رض بقولو وليذا نصحيـ المسيح أثناء خدمتو عمى األ .(12-11: 53) اشعياء  «َوَشَفَع ِفي اْلُمْذِنِبيفَ 
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ـْ ِفييَػا َحَيػاًة َأَبِديَّػًة،»» ـْ َتُظن ػوَف َأفَّ َلُكػ واَل ُتِريػُدوَف َأْف تَػْأُتوا ِإلَػيَّ َوِىػَي الَّتِػي َتْشػَيُد ِلػي.  َفتُِّشوا اْلُكُتَب أَلنَُّك
ـْ َحَياةٌ   (.41، 39: 5)يوحنا  «ِلَتُكوَف َلُك

محبػػػػًة  وىػػػػذا مػػػػا يجػػػػب أف نفعمػػػػو نحػػػػفغيػػػػر أف المسػػػػيح الػػػػتمس ليػػػػـ أيضػػػػًا العػػػػذر فػػػػي رفضػػػػيـ لػػػػو. 
غفػػػػػػػر اسػػػػػػػتفانوس الشػػػػػػػييد المسػػػػػػػيحي األوؿ،  فػػػػػػػي مػػػػػػػف يسػػػػػػػيئوف إلينػػػػػػػا كمػػػػػػػا غفػػػػػػػر المسػػػػػػػيح، وكمػػػػػػػا

ـْ َىػػػػػػِذِه اْلَخِطيَّػػػػػػةَ  ،َيػػػػػػا َرب  »فصػػػػػػّمى ألجػػػػػػؿ الػػػػػػذيف يرجمونػػػػػػو قػػػػػػائاًل:  ـْ َليُػػػػػػ  (61: 7) أعمػػػػػػاؿ  «اَل تُِقػػػػػػ
 لكؿ مف أساء إلييـ.وكما غفر تالميذه األمناء 

  
 الثانيةة الكمم

 المسيح يؤكد لمص التائب نوال الحياة ادية
  (34: 23)لوقا « ٱْلَحقَّ َأُقوُل َلَك: ِإنََّك ٱْلَيْوَم َتُكوُن َمِعي ِفي ٱْلِفْرَدْوسِ »
يَّاَنا!ِإْف ُكْنَت َأْنَت ٱْلَمِسيَح، فَ » َوَكاَف َواِحٌد ِمَف ٱْلُمْذِنَبْيِف ٱْلُمَعمََّقْيِف ُيَجدُِّؼ َعَمْيِو َقاِئالً » « َخمِّْص َنْفَسَؾ َواِ 

َأوال َأْنَت َتَخاُؼ ٱلمَّٰو، ِإْذ َأْنَت َتْحَت ٰىَذا ٱْلُحْكـِ ِبَعْيِنِو؟ َأمَّا َنْحُف َفِبَعْدٍؿ، ألَنََّنا َنَناُؿ » َفٱْنَتَيَرُه ٱآلَخُر َقاِئالً 
ـْ َيْفَعْؿ َشْيئًا َليْ  َـّ َقاَؿ ِلَيُسوعَ «. َس ِفي َمَحمِّوِ ٱْسِتْحَقاَؽ َما َفَعْمَنا، َوَأمَّا ٰىَذا َفَم ٱْذُكْرِني َيا َرب  َمَتى ِجْئَت » ُث

-39: 23)لوقا « ي ٱْلِفْرَدْوسِ َأُقوُؿ َلَؾ: ِإنََّؾ ٱْلَيْوـَ َتُكوُف َمِعي فِ  ْلَحؽَّ ا» َفَقاَؿ َلُو َيُسوعُ «. ِفي َمَمُكوِتؾَ 
43) 

أحد يبو ليتمتعوا بفوائد فدائو، ومف ىؤالء صمالمنبعثة مف  يجذب المسيح إليو الكثيريف بالمحبة
ر المسيح بصرأى و  . فمَمَس معمَّؽ عف يميف المسيحال أنوالمصيف، الذي اصطمح المفسروف عمى 

ؿ تعييراتو وتعييرات رفيقو المصموب معو، احتمأف المسيح  وقمبَ  رَ سَ أَ صالتو ألجؿ صالبيو، و  معوس
 ستر عجزو  ،ودافع عف المسيح بجرأة ،المص رفيقو خوبَّ ه، و خطاياذا المصموب، وتاب عف فآمف بي

المحيطيف بصميب المسيح. فما أعجب  ممستيزئيفل اً صار واعظو  ،ىربواتركوا المسيح و التالميذ الذيف 
ويعترؼ بأنو يستحؽ الصْمَب ألجؿ آثامو. ويسمِّي  «َأَواَل أنت تخاؼ الّمو؟» لمصٍّ  لص   أف يقوؿ

 ب،كوتًا روحيًا مِمُكُو ىذا المصمو رأى باإليماف مم، و منتصرًا كممؾسيجيء  «رباً »انبو المصموب بج
اليوـ تكوف » وقاؿ لوحقيقية ال تووبت فقبؿ المسيح «ؾاذكرني يا رب متى جئت في ممكوت»لو فقاؿ 

  .«معي في الفردوس
بة، بالمحعمى الجميع انتصر  ولكنو بالصميب المسيحَ أنيـ ىزموا الييوُد  ظفَّ »ألتقياء قاؿ أحد ا

عمى صميب بيف رفعوه و  ،هو تبع فيالذمة األثَ عدد  يحصولكف ال يقدر أحٌد أف ي وأحصوه مع أثمة



 

27 

 

 وجعموا  (،17: 8)رومية  «ورثة ا  ووارثيف مع المسيح»إلى درجة  اً تائبكؿ لص يأتيو رفع ف يفلص
 «.عميو ممكوتو رفعُسّممًا  صنع منواًل ليدـ دعواه فالصميب ِمعو 
وكانت «.. تكوف معي»وكانت مطمئنة «.. اليـو» لمسيح لطمب المص التائب فوريةة اكانت استجاب

ليتوبوا ويرنموا: لمجميع  وةً عت توبتو دفتغيَّر المص وصار )ومعناه حديقة(  «في الفردوس»محددة 
. َنْبَتِيُج َوَنْفَرُح ِفيوِ » ْص! آِه َيا َرب  َأْنِقْذ! ُمَباَرٌؾ اآلِتي آِه َيا َرب  َخمِّ . َىَذا ُىَو اْلَيْوـُ الَِّذي َصَنَعُو الرَّب 

ـْ ِمْف َبْيِت الرَّبِّ  . َباَرْكَناُك  (.25، 24: 118مزمور )« ِباْسـِ الرَّبِّ
 
 ة الثالثةكممال

 المسيح ييتّم بأمو 

ـُ َزْوَجُة ِكُموَبا،» ِو َمْرَي ـُ ٱْلَمْجَدِليَُّة. َفَممَّا َرَأى  َوَكاَنْت َواِقَفاٍت ِعْنَد َصِميِب َيُسوَع، ُأم ُو، َوُأْخُت ُأمِّ َوَمْرَي
َـّ َقاَؿ ِلمتِّْمِميذِ «. َيا ٱْمَرَأُة، ُىَوَذا ٱْبُنؾِ » وَيُسوُع ُأمَُّو، َوٱلتِّْمِميَذ ٱلَِّذي َكاَف ُيِحب ُو َواِقفًا، َقاَؿ أُلمّ  ُىَوَذا » ُث

ِتوِ  َوِمْف ِتْمَؾ ٱلسَّاَعِة َأَخَذَىا ٱلتِّْمِميُذ ِإَلى«. ُأم ؾَ   (.27-25: 19)يوحنا « َخاصَّ
و المسيح كممتو األولى عمى الصميب إلى أبيو ألجؿ صالبيو.  وّجو كممتو الثانية إلى تمميذه ثـ وجَّ

و كممتو الثالثة، وىي األخيرة التي تختص  بغيره مف البشر، إلى أمو التي  الجديد المص التائب. ووجَّ
ثالث وثالثيف سنة، لما أخذ نحو بو سمعاف الشيخ منذ نفسيا السيؼ الذي أنبأىا  يفاآلف يجوز 

 ميمَّةكاف يجتاز في أصعب عمى الصميب ومع أف المسيح (. 35: 2طفميا عمى ذراعيو )لوقا 
لـ إال أف ىذا ، والنفسية واحتمالو كؿ آالمو الجسدية برسالتو الفدائية ا أف ييتـالشاغؿ فييو شغم

 .حتى الجسدية منيا ،أمويشغمو عف االىتماـ الحبي بحاجات 

ثـ قاؿ  «ىوذا ابنؾ» بف، وأومأ برأسو إلى يوحنا الواقؼ بجانبيا وقاؿو بحناف االى أمنظر المسيح إل
خدمة مأف الذي يتخّصص ل نتعمـ مف ىذا. و وكمَّفو بو يذا الشرؼ العظيـلفاختاره  «ىوذا أمؾ» اليوحن
نََّما ِإْف َكاَف َأَحٌد اَل َيْعِرُؼ َأْف » متو الجسديةاالىتماـ بحاجات عائ يجوز لو أف يستعفي مفال  يةالدين َواِ 

قوـ بكؿ نأف  يفروحي يفمسؤولك فعمينا .(5: 3تيموثاوس 1) «ُيَدبَِّر َبْيَتُو، َفَكْيَؼ َيْعتَِني ِبَكِنيَسِة اِ ؟
راء المباركة الذي أطاع بدوف تأجيؿ وأخذ العذ ُمقتديف بيوحنا االجتماعيةوالعائمية و الروحية  واجباتنا

نزالو طعنو روحو، و المسيح حماىا مف مشاىدة تسميـ وبيذا  ،إلى خاصتو عف بالحربة في جنبو، وا 
 .الصميب ودْفنو

َتْعِرفُػػػػوَف ِنْعَمػػػػَة َربَِّنػػػػا َيُسػػػػوَع  ـْ نَّكُ إِ فَػػػػ»مػػػػا أرؽَّ مشػػػػاعر المسػػػػيح التػػػػي أوضػػػػحيا الرسػػػػوؿ بػػػػولس بقولػػػػو 
ـُ افْ  ـْ ِبَفْقػػػػػػِره رَ َتقَػػػػػػاْلَمِسػػػػػػيِح، َأنَّػػػػػػُو ِمػػػػػػْف َأْجِمُكػػػػػػ ، ِلَكػػػػػػْي َتْسػػػػػػَتْغُنوا َأْنػػػػػػُت .. (9: 8كورنثػػػػػػوس 2) «َوُىػػػػػػَو َغنِػػػػػػي 



 

28 

 

ٍء ِمْثُمَنػػػػػا، أَلْف لَػػػػػْيَس َلَنػػػػػا َرئِػػػػػيُس َكَيَنػػػػػٍة َغْيػػػػػُر قَػػػػػاِدٍر َأْف َيْرثِػػػػػَي ِلَضػػػػػَعَفاِتَنا، َبػػػػػْؿ ُمَجػػػػػرٌَّب ِفػػػػػي ُكػػػػػؿِّ َشػػػػػيْ »
ـْ ِبِثقَػػػػػٍة ِإلَػػػػػى َعػػػػػ. بِػػػػػاَل َخِطيَّػػػػػةٍ   «ِنْعَمػػػػػًة، َعْونػػػػػًا ِفػػػػػي ِحينِػػػػػوِ  ْرِش النِّْعَمػػػػػِة ِلَكػػػػػْي َنَنػػػػػاَؿ َرْحَمػػػػػًة، َوَنِجػػػػػدَ َفْمَنَتقَػػػػػدَّ
اَل َتْمَنػػػػػػِع اْلَخْيػػػػػػَر ». ولنجتيػػػػػػد أف نطيػػػػػػع وصػػػػػػية سػػػػػػميماف الحكػػػػػػيـ القائمػػػػػػة .(16، 15: 4)عبػػػػػػرانييف 

 ،َؾ: اْذَىػػػػْب َوُعػػػػْد َفُأْعِطَيػػػػَؾ َغػػػػداً اَل َتُقػػػػْؿ ِلَصػػػػاِحبِ  َعػػػػْف َأْىِمػػػػِو ِحػػػػيَف َيُكػػػػوُف ِفػػػػي َطاقَػػػػِة َيػػػػِدَؾ َأْف َتْفَعمَػػػػُو.
 (.28، 27: 3)أمثاؿ « َوَمْوُجوٌد ِعْنَدؾَ 

  
 الرابعة: ة كممال 
 (34: 15مرقس ، 46: 27متى ) «إليي، لماذا تركتني؟إليي »
 َكاَنْت ُظْمَمٌة َعَمى)أي ظيرًا، بعد شروؽ الشمس بستِّ ساعات( َوَلمَّا َكاَنِت ٱلسَّاَعُة ٱلسَّاِدَسُة »

. َوِفي ٱلسَّاَعِة ٱلتَّاِسَعِة َصَرَخ )أي في الساعة الثالثة بعد الظير( ٱأَلْرِض ُكمَِّيا ِإَلى ٱلسَّاَعِة ٱلتَّاِسَعةِ 
 «َتَرْكَتِني؟( )َالَِّذي َتْفِسيُرُه: ِإٰلِيي ِإٰلِيي، ِلَماَذا« ِإُلِوي ِإُلِوي َلَما َشَبْقتَِني؟» َيُسوُع ِبَصْوٍت َعِظيـٍ َقاِئالً 

 (.34، 33: 15مرقس )
ألنو ف اآلب تركو في تمؾ الساعة، فعمموا أ «بصوت عظيـ» فقد قاليا صرختو ىذهكثيروف سمع 

  وف أف اآلب تركورفيعقِبؿ أف ينوب عف البشر الخطاة ويحتمؿ عقوبة خطاياىـ فبكؿ الحب لمبشر 
مف  ىاصالرى عف كؿ صالة أخ ، خصوصًا وأف صالتو اختمفتالتكفير عف خطايا البشريقوـ بل

وجيو  حجبأف اآلب  ؼعر  فقد «إليي إليي»صرخ  بؿ «يا أبتاه» أو «أييا اآلب» نادِ مـ يُ ف ،قبؿ
 بيذاو  .الساقط تحت الدينونة موقؼ النائب عف الجنس البشري يقؼ عنو بصورة مؤقَّتة ألنو كاف

: 22مزمور ) «ْف َخاَلِصي، َعْف َكاَلـِ َزِفيِري؟ِإَلِيي! ِإَلِيي، ِلَماَذا َتَرْكَتِني َبِعيدًا عَ »قائمة النبوة الحقَّؽ 
ضرب آثار  مف الشوؾ، وفي ظيريإكميؿ  يعمى رأسُرفعُت عمى صميب العار، وكأنو يقوؿ:  (.1

زادت عف أف يرفعني ي جسم عجزو  يت قواضعفمثخنة بالجراح. وكمما  يورجال يالسياط، ويدا
 .كؿ جسميمف  الدـ روقطثقوب المسامير اتساعًا، 

َمػاِف، َأْرَسػَؿ اُ  اْبَنػػُو َمْولُػودًا ِمػِف اْمػػَرَأٍة، َمْولُػودًا َتْحػَت النَّػػاُموِس، ِلَيْفتَػِديَ » ػا َجػاَء ِمػػْؿُء الزَّ الَّػِذيَف َتْحػػَت  َلمَّ
ـْ َأْبَناٌء، َأْرَسَؿ اُ  ُروَح اْبِنِو ِإَلى ُقمُػوِبكُ  َـّ ِبَما َأنَُّك ِإذًا «. َيػا َأَبػا اآلبُ »ـْ َصػاِرخًا: النَّاُموِس، ِلَنَناَؿ التََّبنَِّي. ُث

ْف ُكْنػػَت اْبنػػًا فَػػَواِرٌث ِلمَّػػِو ِباْلَمِسػػيحِ  ـْ َىػػَذا فَ » (7-4:4)غالطيػػة  «َلْسػػَت َبْعػػُد َعْبػػدًا َبػػِؿ اْبنػػًا، َواِ  ْمػػَيُكْف ِفػػيُك
ـْ َيْحِسْب ُخْمَسةً ِذي ِإْذ َكاَف ِفي ُصوَرِة اِ ، الَّ اْلِفْكُر الَِّذي ِفي اْلَمِسيِح َيُسوَع َأْيضًا:  -َأْف َيُكوَف ُمَعػاِداًل  َل

ْذ ُوِجػػَد ِفػػي اْلَيْيَئػِة َكِإْنَسػػاٍف، َوَضػػَع وَ ِكنَّػػُو َأْخمَػى َنْفَسػػُو، آِخػػذًا ُصػوَرَة َعْبػػٍد، َصػػاِئرًا ِفػي ِشػػْبِو النَّػاِس. لَ  ،ِلمَّػوِ  اِ 
ػِميبِ  ،َنْفَسُو َوَأَطػاَع َحتَّػى اْلَمػْوتَ  فَػِإفَّ اْلَمِسػيَح َأْيضػًا تَػَألَّـَ َمػرًَّة َواِحػَدًة ».. (8-5: 2)فيمبػي  «َمػْوَت الصَّ
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َبَنػػا ِإلَػػػى اِ ، ُمَماتػػًا ِفػػي اْلَجَسػػػِد َوَلِكػػْف ُمْحيػػًى ِفػػػي  َأْجػػؿِ  ِمػػفْ  اْلَخَطاَيػػا، اْلَبػػػار  ِمػػْف َأْجػػِؿ اأَلَثَمػػػِة، ِلَكػػْي ُيَقرِّ
وحِ    .(18: 3بطرس 1) «الر 

َلِكػػفَّ  »ليحقػػؽ نبػػوات الػػوحي القائمػػة: مشػػورتو المحتومػػة و سػػامية ليػػتمـ مقاصػػد أبيػػو ال تػػرؾ اآلب ابنػػو
َمَيا. َوَنْحػُف َحِسػْبَناُه ُمَصػابًا، َمْضػُروبًا ِمػَف المَّػِو َوَمػْذُلواًل. َوُىػ -َو َمْجػُروٌح ألَ َأْحَزاَنَنا َحَمَمَيا، َوَأْوَجاَعَنا َتَحمَّ

يػُب َسػاَلِمَنا َعَمْيػِو، َوِبُحُبػِرِه ُشػِفيَنا. ُكم َنػا َكَغػَنـٍ َضػَمْمَنا. ِمْمَنػا ُكػؿ  ْجِؿ َمَعاِصيَنا، َمْسُحوٌؽ أَلْجػِؿ آثَاِمَنػا. َتْأدِ 
ـْ َيْفػػَتْح فَػاُه،  ػا ُىػَو َفتَػػَذلََّؿ َولَػ ـَ َأمَّ ـَ َجِميِعَنػا. ُظِمػػ َكَشػػاٍة ُتَسػاُؽ ِإلَػػى َواِحػٍد ِإلَػى َطِريِقػػِو، َوالػرَّب  َوَضػػَع َعَمْيػِو ِإثْػػ

ْغَطِة َوِمَف الدَّْيُنوَنِة ُأِخَذ. َوِفي ِجيِمِو َمْف كَ الذَّْبِح، َوَكَنعْ  ـْ َيْفَتْح َفاُه. ِمَف الض  يَيا َفَم ـَ َجازِّ اَف َجٍة َصاِمَتٍة َأَما
َوَمػػَع  ،َيظُػػف  َأنَّػػُو ُقِطػػَع ِمػػْف َأْرِض اأَلْحَيػػاِء، َأنَّػػُو ُضػػِرَب ِمػػْف َأْجػػِؿ َذْنػػِب َشػػْعِبي؟ َوُجِعػػَؿ َمػػَع اأَلْشػػَراِر َقْبػػُرهُ 

ـْ َيُكْف ِفي َفِمِو ِغش   ـْ َيْعَمْؿ ُظْممًا، َوَل   (9-4: 53)إشعياء « َغِنيٍّ ِعْنَد َمْوِتِو. َعَمى َأنَُّو َل
 
 :ة الخامسةكممال
 (28: 19)يوحنا « َأَنا َعْطَشانٌ »

َيْعَطَش ِإَلى اأَلَبِد، َبِؿ اْلَماُء  َمْف َيْشَرُب ِمَف اْلَماِء الَِّذي ُأْعِطيِو َأَنا َفَمفْ » مريةالسا رأةملمالمسيح قاؿ 
 :وقولتفؽ يفكيؼ ( 15، 14: 4يوحنا ) «الَِّذي ُأْعِطيِو َيِصيُر ِفيِو َيْنُبوَع َماٍء َيْنَبُع ِإَلى َحَياٍة َأَبِديَّةٍ 

 و عطشيكمف الفرؽ في أف  ؟.ي إرواًء أبدياً و أنو يعطي ينبوع ماء ير  قدرتوف إعالمع  «فنا عطشاأ»
  الذي يروي الروح إلى األبد. اء الروحيو رتيو االف يسوع الماء الذي يعطيوأما ، اً جسدي كاف عطشاً 

ومأل أسفنجة خاًل ووضعيا عمى حتى أسرع  افعطش انأ ؿجنود الروماف يسوع يقو وما أف سمع أحد 
 ىؿ يأتي إيميا لُيْنِزلوأترْكُو لنر: » قائميفالييود قصبة وسقاه، فاعترضو بعض قساة القموب 

: أخرى تقوؿات ، فعند كممتو الخامسة تمت نبو ا الشرابامتصَّ يسوع ىذ رةالمفي ىذه  «.وويخّمصَ 
َلى ُتَراِب اْلَمْوِت َتَضُعِني. ألَنَُّو َقْد َأَحاَطْت » ِتي، َوَلِصَؽ ِلَساِني ِبَحَنِكي، َواِ  ِبي َيِبَسْت ِمْثَؿ َشْقَفٍة ُقوَّ

ـْ َيْنُظُروَف َوَيَتَفرَُّسوَف ِكاَلٌب. َجَماَعٌة ِمَف اأَلْشَراِر ا . ُأْحِصي ُكؿَّ ِعَظاِمي َوُى ْكَتَنَفْتِني. ثََقُبوا َيَديَّ َوِرْجَميَّ
، َوَعَمى ِلَباِسي َيْقَتِرُعوفَ  ـْ . َيْقِسُموَف ِثَياِبي َبْيَنُي اْلَعاُر َقْد َكَسَر َقْمِبي ».. (18-15: 22)مزمور« ِفيَّ

ـْ َأِجْد. َوَيْجَعُموَف ِفي َطَعاِمي َعْمَقمًا، َوِفي َعَطِشي َيْسُقوَنِني  َفَمِرْضُت. اْنَتَظْرُت ِرقَّةً  يَف َفَم ـْ َتُكْف، َوُمَعزِّ َفَم
 (.21، 21: 69مزمور ) «َخالًّ 

عطشو لمشروب وأعمف  ،الحمو عمةنالب اشر يقدـ لنا المّر لالشراب المسيح امتصَّ » قاؿ أحد األتقياء
شجعيـ أف لي شربة ماء لبشر الضعفاءطمب مف او  شروب روحي،ى منحف حاجتنا إل درؾلن مادي

 «.يطمبوا منو كأس الخالص
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َأي يَػا اْلِعَطػاُش َجِميعػًا َىُمم ػوا ِإلَػى اْلِمَيػاِه، َوالَّػػِذي »قػػائاًل النبػي إشػعياء الػروح القػدس عمػى لسػاف ويػدعونا 
ٌة َتَعاُلوا اْشػَتُروا َوُكمُػوا. َىُمم ػوا اْشػ ػٍة َوبِػاَل َثَمػٍف َخْمػرًا َوَلَبنػاً َلْيَس َلُو ِفضَّ .. (1 :55إشػعياء )« َتُروا بِػاَل ِفضَّ

وُح وَ » ْأُخػْذ َوَمػْف َيْعَطػْش َفْمَيػْأِت. َوَمػْف ُيػِرْد َفْميَ «. َتَعػاؿَ »َوَمْف َيْسَمْع َفْمَيُقْؿ: «. َتَعاؿَ »ْلَعُروُس َيُقواَلِف: االر 
اناً    (.17: 22)رؤيا «  َماَء َحَياٍة َمجَّ

 
 ة السادسةكممال
 (22: 19)يوحنا « لَ مِ ُأكْ  دْ قَ »

عمؿ الفداء الذي بو تمَّت  ألنو أكمؿ« قد ُأكمؿ» بعد أف شرب المسيح الخؿ قاؿ كممتو السادسة
 «:المصالحة»، وىو ما يدعوه الرسوؿ الذيف يقبموف ِنداه المصالحة بيف اإللو القدوس والبشر الخطاة

ْمَح ِبَدـِ َصِميِبِو، ِبَواِسَطِتِو، ألَنَُّو ِفيِو ُسرَّ َأْف َيحِ » ؿَّ ُكؿ  ٱْلِمْؿِء، َوَأْف ُيَصاِلَح ِبِو ٱْلُكؿَّ ِلَنْفِسِو، َعاِماًل ٱلص 
ـْ َقْباًل َأْجَنِبيِّيَف َوَأْعَداءً  ـُ ٱلَِّذيَف ُكْنُت ـْ َما ِفي ٱلسََّماَواِت. َوَأْنُت ِفي  ِفي ٱْلِفْكِر، َسَواٌء َكاَف َما َعَمى ٱأَلْرِض َأ

ـْ ِقدِّيِسيَف َوِبال َلوْ  ـُ ٱآلَف ِفي ِجْسـِ َبَشِريَِّتِو ِبٱْلَمْوِت، ِلُيْحِضَرُك يَرِة، َقْد َصاَلَحُك ـٍ وال َشْكَوى ٱأَلْعَماِؿ ٱلشِّرِّ
 (. 22-19: 1كولوسي « )َأَماَموُ 

 بظيورالقديـ انتيى العيد فالموسوي مع رموزه،  وسماالنالمسيح بصميبو أكمؿ »قاؿ أحد رجاؿ ا : 
وألجؿ  خطايا الشعب يغفر ا ل حيوانية يقدميا الكاىف ىناؾ حاجة لتقديـ ذبائح لـ تُعد، و العيد الجديد

ألف المسيح ( 3)الوييف « ذبيحة السالمة»( و1)الوييف « قرباف المحرقة»الشخصية مثؿ  خطاياه
ِتِو » (.9-1: 5نييف براالذيف يطيعونو سبب خالص أبدي )ع فصار لجميعفديًة قدَّـ نفسو  ِإَلى َخاصَّ

ـْ تَْقَبْموُ َجاءَ  ُتُو َل ـْ ُسْمَطانًا َأْف َيِصيُروا َأْواَلَد المَِّو، َأِي اْلُمْؤِمُنوَف ، ، َوَخاصَّ َوَأمَّا ُكؿ  الَِّذيَف َقِبُموُه َفَأْعَطاُى
، واََل ِمْف َمِشيَئِة َجسَ  : 1)يوحنا « ٍد، َواَل ِمْف َمِشيَئِة َرُجٍؿ، َبْؿ ِمَف المَّوِ ِباْسِمِو، َالَِّذيَف ُوِلُدوا َلْيَس ِمْف َدـٍ

11-13.) 
مػػػػف  اآلب السػػػػابؽعمػػػػـ فػػػػي  لصػػػػميبكػػػػاف ا فقػػػػد ،الصػػػػميُب المسػػػػيحَ فػػػػاجئ لػػػػـ ي» :قػػػػاؿ أحػػػػد األتقيػػػػاء

لُيطيّػػػػػػػر  ،قبػػػػػػػؿ األزمنػػػػػػػة األزليػػػػػػػةمػػػػػػػف قػػػػػػػدَّـ المسػػػػػػػيح نفسػػػػػػػو   بػػػػػػػروٍح أزلػػػػػػػي و  ،قبػػػػػػػؿ إنشػػػػػػػاء العػػػػػػػالـ
حمػػػػػؿ ا  الػػػػػذي » وُعػػػػػرؼ أنػػػػػو ،(14: 9يتػػػػػة، لنخػػػػػدـ ا  الحػػػػػي )عبػػػػػرانييف ضػػػػػمائرنا مػػػػػف أعمػػػػػاٍؿ م

 ،ومعيَّنػػػػػػػوف ،معروفػػػػػػػوف» يقبمػػػػػػػوف فػػػػػػػداءه كػػػػػػػؿ الػػػػػػػذيف أف ( و 29: 1)يوحنػػػػػػػا  «يرفػػػػػػػع خطيػػػػػػػة العػػػػػػػالـ
روفو  ،ومػػػػػدعووف ػػػػػدوف ،مبػػػػػرَّ وىكػػػػػذا أكمػػػػػؿ  (.31 ،29: 8فػػػػػي المسػػػػػيح منػػػػػذ القػػػػػدـ )روميػػػػػة  «وممجَّ

ف كانػػػػػػت معصػػػػػػية آدـ  ة..مسػػػػػػيح بصػػػػػػميبو مقاصػػػػػػد ا  األزليػػػػػػال  األوؿ صػػػػػػيَّرت الكثيػػػػػػريف خطػػػػػػاة،وا 
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ْكرًا ِلمَّػػػػػػِو َعمَػػػػػػى ُشػػػػػػفَ » .(19: 5تصػػػػػػّير الكثيػػػػػػريف أبػػػػػػرارًا )روميػػػػػػة « آدـ الثػػػػػػاني»المسػػػػػػيح ف طاعػػػػػػة فػػػػػػإ
 (.15: 9كورنثوس  2)  «َعِطيَِّتِو الَِّتي اَل ُيَعبَُّر َعْنَيا
أنػػػػاس ا   قاليػػػػاالتػػػػي  مئػػػػات النبػػػػوات فأ« ُأكِمػػػػؿقػػػػد »ؿ المسػػػػيح قػػػػو معنػػػػى »قػػػػاؿ أحػػػػد الالىػػػػوتييف: 

سػػػػبؽ أف قػػػػد ف. (21: 1بطػػػػرس 1)قػػػػد تحقَّقػػػػت فػػػػي المسػػػػيح  القديسػػػػوف مسػػػػوقيف مػػػػف الػػػػروح القػػػػدس
 آدـُ فػػػػػػي الصػػػػػػميب رأى مػػػػػػؿء الزمػػػػػػاف، فصػػػػػػميب المسػػػػػػيح فػػػػػػي  حقؽ فػػػػػػيرأوا بعػػػػػػيف النبػػػػػػّوة مػػػػػػا سػػػػػػيت

بػػػػػػػراىيـ رأى 15 :3المػػػػػػػرأة يسػػػػػػػحؽ رأس الحيػػػػػػػة )تكػػػػػػػويف  نسػػػػػػػؿَ  المسػػػػػػػيحَ بعػػػػػػػيف اإليمػػػػػػػاف  األوؿُ  (. وا 
ولّيػػػػػػًا يقػػػػػػوـ أخيػػػػػػرًا عمػػػػػػى  (، وأيػػػػػػوب رأى3: 12بػػػػػػارؾ جميػػػػػػع قبائػػػػػػؿ األرض ) تكػػػػػػويف ينسػػػػػػاًل فيػػػػػػو 

شػػػػػػػعياء 16: 22( وداود رأى مسػػػػػػػكينًا ثقبػػػػػػػوا يديػػػػػػػو ورجميػػػػػػػو )مزمػػػػػػػور 25: 19أيػػػػػػػوب األرض ) (، وا 
رميػػػػػػػا رأى غ5: 53نا )إشػػػػػػػعياء لػػػػػػػرب مجروحػػػػػػػًا مػػػػػػػف أجػػػػػػػؿ معاصػػػػػػػيارأى عبػػػػػػػد  دعى صػػػػػػػنًا ُيػػػػػػػ(، وا 

قطػػػػػػػػع ويػػػػػػػػأتي بػػػػػػػػالبر األبػػػػػػػػدي يُ (. ودانيػػػػػػػػاؿ رأى مسػػػػػػػػيحًا 16: 33و 6: 23)إرميػػػػػػػػا  «نػػػػػػػػاالػػػػػػػػرب بر  »
(، وميخػػػػػػا رأى 4: 11ط المحبػػػػػػة ) ىوشػػػػػع بُ (، وىوشػػػػػع رأى إليػػػػػػًا يجػػػػػذب شػػػػػػعبو بػػػػػرُ 26: 9)دانيػػػػػاؿ 

(، ونػػػػػػاحـو رأى قػػػػػػدمي 2: 5ُمػػػػػػدبِّرًا يرعػػػػػػى شػػػػػػعبو، ومخارجػػػػػػو منػػػػػػذ القػػػػػػديـ منػػػػػػذ أيػػػػػػاـ األزؿ )ميخػػػػػػا 
(، وزكريػػػػػا رأى يػػػػػَدْيف مجػػػػػروحَتْيف فػػػػػي بيػػػػػت األحبػػػػػاء )زكريػػػػػا 15: 1بالسػػػػػالـ )نػػػػػاحـو  يدنػػػػػايمبّشػػػػػٍر 

 .«(2: 4والشفاء في أجنحتيا )مالخي (، ومالخي رأى شمس البر 6: 13
 
 ة السابعةكممال
 (46: 23)لوقا  «َيا َأَبتَاُه، ِفي َيَدْيَك َأْسَتْوِدُع ُروِحي»

وحَ َوَلمَّ «. ا َأَبتَاُه، ِفي َيَدْيَؾ َأْسَتْوِدُع ُروِحييَ » َوَناَدى َيُسوُع ِبَصْوٍت َعِظيـٍ  ـَ ٱلر  )لوقا  ا َقاَؿ ٰىَذا َأْسَم
23 :46). 

يف بينو وب تقَّ مؤ وقد أعمنت االنفصاؿ ال «؟إليي إليي، لماذا تركتني» كانت كممة المسيح الرابعة
ـ بأف يموت عمى عمف لمجماىير زواؿ ذلؾ االنفصاؿ، ورضاه التاأ آخرعظيـ  وتصوباآلب. 
َـّ أف ،الصميب ِفي َيِدَؾ »قالت:  أخرىتحقيؽ نبّوة  «َيا َأَبَتاُه، ِفي َيَدْيَؾ َأْسَتْوِدُع ُروِحي»و بصالت ت

بيذه الكممة  .«أبتاه» اعتبارهرجوع عالقتو مع اآلب ب عمفأو . (5: 31مزمور ) «َأْسَتْوِدُع ُروِحي
الفداء  صميبودَّع ابُف اإلنساف  في ساعات االحتضار مف تابعيو بعده المالييفالتي كررىا  السابعة

َأَضُع َنْفِسي َعِف  اَأنَ » ؿ فيواق اً عظيموعدًا موتو ب ، وحقؽرأسو وأسمـ الروح ثـ نكس ،والخالص
َيا َوِلي َبْؿ َأَضُعَيا َأَنا ِمْف َذاِتي. ِلي ُسْمَطاٌف َأْف َأَضعَ  ،ِمنِّي)حياتي( َلْيَس َأَحٌد َيْأُخُذَىا  .اْلِخَراِؼ.

 .(18، 15: 13يوحنا ) «يَُّة َقِبْمُتَيا ِمْف َأِبيُخَذَىا َأْيضًا. َىِذِه اْلَوصِ آُسْمَطاٌف َأْف 
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أنفسػػػػنا    أننػػػػا نقضػػػػي سػػػػاعتنا األخيػػػػرة وقػػػػد سػػػػممنا وتعممنػػػػا كممػػػػة المسػػػػيح السػػػػابعة عمػػػػى الصػػػػميب
جعمنػػػػػػا و ألنػػػػػػو أكرمنػػػػػػا د ىػػػػػػو يفػػػػػػتح أمامنػػػػػػا أبػػػػػػواب المجػػػػػػو  ورأسػػػػػػنا، ونػػػػػػاخالقنػػػػػػا وأب ألنػػػػػػوبثقػػػػػػة تامػػػػػػة 

 .(31: 5مو ) أفسس امف عظ مف لحمو وعظـٌ  ، ونحف لحـٌ أعضاء جسد المسيح

: 146)مزمػػػػػور  «َتْخػػػػػُرُج ُروُحػػػػػُو َفَيُعػػػػػوُد ِإلَػػػػػى ُتَرابِػػػػػوِ » روحػػػػػو فػػػػػي يػػػػػد الػػػػرب فمػػػػػؤمال دعو سػػػػػتوعنػػػػدما ي
وحُ ».. (4 )جامعااااا   «ْعطَاىَااااااأ ِإلَػػػػػى المَّػػػػػِو الَّػػػػػِذي َفَيْرِجػػػػػُع الت ػػػػػَراُب ِإلَػػػػػى اأَلْرِض َكَمػػػػػا َكػػػػػاَف، َوَتْرِجػػػػػُع الػػػػػر 

12 :7.)  
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 الثانيلجزء ا

 المسيح  ُدفن
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 الفصل السادس
 ح بدفن المسيحبيالطس يصرّ 

 
 وودفنالمسيح تكفين  -1
 توراةنبوات الصدق ان برىني

ذ كػػػػػاف يػػػػػوـ 33ُصػػػػػمب المسػػػػػيح يػػػػػوـ جمعػػػػػة، األغمػػػػػب أنػػػػػو السػػػػػابع مػػػػػف أبريػػػػػؿ )نيسػػػػػاف( عػػػػػاـ  ـ. وا 
وبيف عمػػػػػػػى  صػػػػػػػمالمَفِمَكػػػػػػػْي ال َتْبقَػػػػػػػى َأْجَسػػػػػػػاُد  لالحتفػػػػػػػاؿ بعيػػػػػػػد الفصػػػػػػػح ٱْسػػػػػػػِتْعَداديػػػػػػػـو الجمعػػػػػػػة ىػػػػػػػذا 

 ُطَس َأْف ُتْكَسػػػػػػػَر ِسػػػػػػػيَقاُنُيـ. فَػػػػػػػَأَتى ٱْلَعْسػػػػػػػَكرُ بِػػػػػػػيالمػػػػػػػف ٱْلَييُػػػػػػػوُد  طمػػػػػػػبَ  ،ٱلسَّػػػػػػػْبتِ يػػػػػػػـو ِفػػػػػػػي صػػػػػػػمبانيـ 
ِؿ َوٱآلَخػػػػػػِر ٱْلَمْصػػػػػػُموَبْيِف َمَعػػػػػػوُ  ػػػػػػا (34: 19)يوحنػػػػػػا  َوَكَسػػػػػػُروا َسػػػػػػاَقِي ٱأَلوَّ ـْ َيْكِسػػػػػػُروا َيُسػػػػػػوُع َفمَػػػػػػ. َوَأمَّ

ـْ َرَأْوُه قَػػػػْد َمػػػػاتَ  َسػػػػاَقْيِو، ـٌ ال ُيْكَسػػػػُر ِمْنػػػػوُ » الػػػػتقالتػػػػي نبػػػػوة لتتحقػػػػؽ اٰىػػػػَذا لِ وكػػػػاف  .أَلنَّيُػػػػ )العػػػػدد  «َعْظػػػػ
: 12عظػػػػػػاـ حمػػػػػػؿ الفصػػػػػػح )خػػػػػػروج  َكْسػػػػػػر عظػػػػػػـ مػػػػػػفوكانػػػػػػت شػػػػػػريعة موسػػػػػػى تحػػػػػػّرـ . (12: 9

: 34)مزمػػػػػػور  «رُ ِسػػػػػػكَ نْ ال يَ ِمْنيػػػػػػا  . واِحػػػػػػدٌ وِ ظاِمػػػػػػُظ َجميػػػػػػَع عَ َيْحفَػػػػػػ» ف الػػػػػػربة عػػػػػػبػػػػػػوّ وقالػػػػػػت ن، (46
23). 

ِفْصػػػحنا » يقػػػوؿولمػػػا كػػػاف العيػػػد الجديػػػد يعمػػػف تحقيػػػؽ مػػػا جػػػاء مػػػف نبػػػوات فػػػي العيػػػد القػػػديـ، فيػػػو 
ي ىػػػػػػذا فػػػػػػي عػػػػػػدـ كسػػػػػػر سػػػػػػاقَ  تحقَّػػػػػػؽقػػػػػػد و (7: 5كورنثػػػػػػوس 1« )قَػػػػػػْد ُذبِػػػػػػَح أَلْجِمَنػػػػػػا .َأْيضػػػػػػًا اْلَمِسػػػػػػيح

 المسيح.
، ٱلَّػػػػِذي َطَعُنػػػػوهُ سػػػػ»نبػػػػوَّة أخػػػػرى تقػػػػوؿ وتحققػػػػت  . فقػػػػد طعػػػػف أحػػػػد (13: 12زكريػػػػا ) «َيْنُظُروَف ِإلَػػػػيَّ
كػػػػاف الجػػػػرح عميقػػػػًا حتػػػػى كػػػػػاف خػػػػػرج منػػػػو دـ ومػػػػاء، و  تح جػػػػرحٌ انفجنػػػػب المسػػػػيح بحربػػػػة فػػػػالجنػػػػود 

َعػػػػػاَيَف  والػػػػػذي» يػػػػػده فيػػػػػو. وكػػػػػاف البشػػػػػير يوحنػػػػػا شػػػػػاىد عيػػػػػاف ليػػػػػذا، فقػػػػػاؿ ايكفػػػػػي ألف يضػػػػػع تومػػػػػ
ـُ َأنَّػػػػػُو َيقُػػػػػوُؿ ٱْلَحػػػػػؽَّ ِلُتْؤِمُنػػػػػوا َأْنػػػػػُتـْ َشػػػػػِيَد، وَ  وقػػػػػد آمػػػػػف (.35: 19يوحنػػػػػا « )َشػػػػػَياَدُتُو َحػػػػػؽ ، َوُىػػػػػَو َيْعمَػػػػػ

ػػػػا »يقػػػػوؿ: -الرسػػػػوؿ بػػػػولس لمػػػػا ظيػػػػر لػػػػو المسػػػػيح بعػػػػد القيامػػػػة، فكتػػػػب لممػػػػؤمنيف فػػػػي غالطيػػػػة  َوَأمَّ
ـُ ِمػػػػْف ِجَيتِػػػػػي، َفَحاَشػػػػا ِلػػػػػي َأْف َأْفَتِخػػػػَر ِإال ِبَصػػػػػِميِب َربَِّنػػػػ ا َيُسػػػػػوَع ٱْلَمِسػػػػيِح، ٱلَّػػػػػِذي بِػػػػِو قَػػػػػْد ُصػػػػِمَب ٱْلَعػػػػػاَل

فػػػػػي ىػػػػػذا االفتخػػػػػار. يشػػػػػاركونو وف مػػػػػيقمكػػػػػاف  . وعنػػػػػدما كتبيػػػػػا(14: 6غالطيػػػػػة ) «ِلػػػػػي َوَأَنػػػػػا ِلْمَعػػػػػاَلـِ 
، فمػػػا أكثػػػر مػػػف يؤمنػػػوف ويفتخػػػروف بػػػأف اآلب لػػػـ يشػػػفؽ عمػػػى ابنػػػو اليػػػوـ ولكػػػف ىػػػذا الموقػػػؼ تغيَّػػػر
  (.32: 8وىو ييبنا أيضًا معو كؿ شيء )رومية بؿ بذلو ألجمنا أجمعيف، 
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 يوسف الرامي ونيقوديموس  -2
 ، ويدفنانوفنان المسيحيك

ػػػػػا َكاَنػػػػػ ْذ َكػػػػػاَف ااِلْسػػػػػِتْعَداُد لالحتفػػػػػاؿ  تنيػػػػػار يػػػػػـو الجمعػػػػػة قػػػػػد أوشػػػػػك ت شػػػػػمسَلمَّ عمػػػػػى المغيػػػػػب، واِ 
الرَّاَمػػػػػػِة، َوُىػػػػػػَو  ُيوُسػػػػػػُؼ الَّػػػػػػِذي ِمػػػػػػفَ  يؼ اسػػػػػػموشػػػػػػر )مستشػػػػػػار( َجػػػػػػاَء مشػػػػػػير  ،بعيػػػػػػد الفصػػػػػػح قػػػػػػد بػػػػػػدأ

الييػػػػػػػودي األعمػػػػػػػى، وكػػػػػػػاف غنيػػػػػػػًا فػػػػػػػي الروحيػػػػػػػات والماديػػػػػػػات، وكػػػػػػػاف عضػػػػػػػو مجمػػػػػػػس السػػػػػػػنيدريـ 
لػػػػـ يكػػػػف متفقػػػػًا مػػػػع الييػػػػود فػػػػي مػػػػا و (، وكػػػػاف صػػػػالحًا بػػػػارًا، 43: 15ينتظػػػػر َمَمُكػػػػوَت المَّػػػػو )مػػػػرقس 

ًَ ليسػػػػػػوع فػػػػػػػي السػػػػػػر )متػػػػػػػى 51، 51: 23فعمػػػػػػوه بالمسػػػػػػػيح )لوقػػػػػػا  (. 57: 27( لكنػػػػػػػو كػػػػػػاف تمميػػػػػػػذًا
ػػػػَب بِػػػػياَلُطُس َأنَّػػػػُو َمػػػػاَت َسػػػػِريعًا.  وَتَجاَسػػػػَر يوسػػػػؼ َوَدَخػػػػَؿ ِإلَػػػػى بِػػػػياَلُطَس َوَطمَػػػػَب َجَسػػػػَد َيُسػػػػوَع. َفَتَعجَّ

فأجػػػػاب باإليجػػػػاب. )وكػػػػاف قائػػػػد المئػػػػة فػػػػي « َىػػػػْؿ لَػػػػُو َزَمػػػػاٌف قَػػػػْد َمػػػػاَت؟»فَػػػػَدَعا َقائِػػػػَد اْلِمَئػػػػِة َوَسػػػػَأَلُو: 
ػػػػا تأكػػػػد بػػػػيالطس ِمػػػػْف َقائِػػػػِد اْلِمَئػػػػِة «(. طبيػػػػب الصػػػػحة»ليػػػػـو تمػػػػؾ األيػػػػاـ يقػػػػوـ بػػػػدور مػػػػا نسػػػػّميو ا َوَلمَّ

 أف المسيح مات استجاب لطمب يوسؼ وَوَىَبو اْلَجَسَد، َفَأْنَزَلُو َوَكفََّنُو ِباْلَكتَّاِف الذي اشتراه.
وحيػػػػة الجديػػػػدة مػػػػف َوَجػػػػاَء َأْيضػػػػًا ِنيُقوِديُمػػػػوُس الَّػػػػِذي سػػػػبَؽ أف زار َيُسػػػػوَع لَػػػػْياًل فكمَّمػػػػو عػػػػف الػػػػوالدة الر 

( وكػػػػػػاف نيقوديمػػػػػػوس مثػػػػػػؿ زميمػػػػػػو 3الػػػػػػروح القػػػػػػدس )انظػػػػػػر مناقشػػػػػػة الموضػػػػػػوع فػػػػػػي إنجيػػػػػػؿ يوحنػػػػػػا 
يوسػػػػؼ يحمػػػػؿ َمػػػػِزيَج ُمػػػػرٍّ َوُعػػػػوٍد َنْحػػػػَو ِمَئػػػػِة َمنػػػػًا لتكفػػػػيف مخّمصػػػػو. َفَأَخػػػػَذا َجَسػػػػَد َيُسػػػػوَع َوَلفَّػػػػاُه ِبَأْكفَػػػػاٍف 

 َكفُِّنوا.َمَع اأَلْطَياِب َكَما ِلْمَيُيوِد َعاَدٌة َأْف يُ 
ولػػػـ يكػػػف ىنػػػاؾ وقػػػت لمبحػػػث عػػػف قبػػػر خػػػاص لممسػػػيح، لكػػػف َكػػػاَف ِفػػػي اْلَمْوِضػػػِع الَّػػػِذي ُصػػػِمَب ِفيػػػِو 
ـْ ُيػػػػْدفف ِفيػػػػِو َأَحػػػػٌد قَػػػػط . َفُيَنػػػػاَؾ دفَنػػػػا  ُبْسػػػػَتاٌف، َوِفػػػػي اْلُبْسػػػػَتاِف َقْبػػػػٌر َجِديػػػػٌد كػػػػاف منحوتػػػػًا فػػػػي صػػػػخرة لَػػػػ

مػػػػف جيػػػػة رّبيمػػػػا فػػػػي سػػػػالـ ألنيمػػػػا قامػػػػا بواجبيمػػػػا َضػػػػيا حجػػػػرًا كبيػػػػرًا عمػػػػى بابػػػػو، َومَ َيُسػػػػوَع ودحرجػػػػا 
 تيما. بقدر إمكانا
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 الفصل السابع
 رقبعمى ال ةلحراستشديد ا

 
شػػػػػيوخ القمػػػػػؽ اسػػػػػتولى عمػػػػػى ف ، لكػػػػػالمسػػػػػيح مضػػػػػيا بسػػػػػالـبػػػػػدفف يوسػػػػػؼ ونيقوديمػػػػػوس  قػػػػػاـأف بعػػػػد 

اْلِقَياَمػػػػػػُة  َأَنػػػػػػا ُىػػػػػػو»ؿ: حيػػػػػػث  قػػػػػػا عنػػػػػػد قبػػػػػػر لعػػػػػػازر المسػػػػػػيح الييػػػػػػود ألنيػػػػػػـ كػػػػػػانوا يػػػػػػذكروف تعمػػػػػػيـ
 «َواْلَحَيػػػاُة. َمػػػػْف آَمػػػػَف بِػػػي َولَػػػػْو َمػػػػاَت َفَسػػػَيْحَيا. َوُكػػػػؿ  َمػػػػْف َكػػػػاَف َحّيػػػًا َوآَمػػػػَف بِػػػػي َفمَػػػْف َيُمػػػػوَت ِإلَػػػػى اأَلَبػػػػدِ 

ُمِضػػػػػؿَّ الْ  َذِلػػػػػؾَ » فَّ قػػػػػالوا إو  .مػػػػػف المػػػػػوت بمعجػػػػػزةـ و قػػػػػيف ف أو خػػػػػافيفكػػػػػانوا  (27-25: 11)يوحنػػػػػا
: ِإنِّي َبْعدَ   . «َأيَّاـٍ َأُقوـُ  ةِ اَلثَ ثَ  َقاَؿ َوُىَو َحي 

 ،وا جسػػػػػػػده بينمػػػػػػػا الحػػػػػػػراس نػػػػػػػائميفقُ رِ ْسػػػػػػػيخشػػػػػػػوف أف يػػػػػػػأتي َتاَلِميػػػػػػػُذُه لَػػػػػػػْياًل َويَ  خ الييػػػػػػػودو شػػػػػػػي فكػػػػػػػاو 
ـَ ِمػػػػػػويػػػػػػّدعوف أِ  لتشػػػػػػديد الحراسػػػػػػة عمػػػػػػى  طمبػػػػػػوا مػػػػػػف بِػػػػػػياَلُطس أف يرسػػػػػػؿ جنػػػػػػوداً ف َف اأَلْمػػػػػػَواتنَّػػػػػػُو قَػػػػػػا

ـْ ُحػػػػػرَّا»القبػػػػػر، فقػػػػػاؿ ليػػػػػـ بػػػػػيالطس  ا َوَخَتُمػػػػػوا َمضػػػػػو فَ «. وفَ ُمػػػػػَتْعمَ  اُبُطوُه َكَمػػػػػَىُبػػػػػوا َواْضػػػػػذْ ٌس. اِعْنػػػػػَدُك
تمػػػػوا الشػػػػمع خ، ثػػػػـ بػػػػاب القبػػػػرعمػػػػى بالشػػػػمع  وألصػػػػقوه مػػػػف طرفيػػػػ ،وا خيطػػػػًا فوقػػػػوَحَجػػػػَر بػػػػأف مػػػػدّ الْ 

  (.66-62: 27بختـ بيالطس الرسمي )متى 
ِؿ اأُلْسُبوِع )وىو يوـ األحد( و » عند موت المسيح  تحدث شبيية بالتي َعِظيمةْلَزَلٌة زَ حدثت ِعْنَد َفْجِر َأوَّ

ْنَظُرُه مَ َكاَف وَ َوَجَمَس َعَمْيِو.  َبابِ الْ  فِ عَ  َحَجرَ ْحَرَج الْ َماِء ودسَّ بِّ َنَزَؿ ِمَف الرَّ َماَلَؾ ال أَلفَّ ( 51: 27)متى 
 َكَأْمَواٍت، فأسرعوا وارُ اَوصَ  اُس ُحرَّ َتَعَد الْ ِفِو ارْ وْ ِمْف خَ فَ  بسو ناصعة البياض.المو  ،َكاْلَبْرؽِ شديد الممعاف 

ًة  ثـ قرروا أف يعطوىـا و َشاَورُ تَ ُيوِخ وَ ش  الكينة َمَع ال عاْجَتمَ فَ َكَيَنِة ِبُكؿِّ َما َكاَف، لْ ا اءَ سَ َوَأْخَبُروا ُرؤَ  ِفضَّ
َذا وَ . َياـٌ ْحُف نِ نَ وَ  هُ ِإفَّ َتاَلِميَذُه َأَتْوا َلْياًل َوَسَرُقو  ُقوُلوا: »وقالوا ليـ ،َكِثيَرةً   فُ حْ نَ َواِلي فَ ِمَع َذِلَؾ ِعْنَد الْ سُ اِ 

ـْ ُمْطَمِئنِّيفَ   (.15-11: 28يـ )متى قيؿ لَعُموا َكَما فَ َة وَ ضَّ فِ الْ  لحراساذ َأخَ فَ «. َنْسَتْعِطُفُو َوَنْجَعُمُك

المسػػػػيح ىػػػػـ الػػػػذيف سػػػػرقوا  الحػػػػراس نػػػػائميف فكيػػػػؼ عرفػػػػوا أف تالميػػػػذكػػػػؿ إف كػػػػاف  ونحننننن نتسنننناءل:
ف كػػػػػهجسػػػػػد لمػػػػػاذا لػػػػػـ يقبضػػػػػوا  ، أوممػػػػػاذا لػػػػػـ يمنعػػػػػوا السػػػػػرقةفانوا كميػػػػػـ أو بعضػػػػػيـ مسػػػػػتيقظيف، ؟ وا 

 .بعيػػػػػد عػػػػف التصػػػػديؽ أف كػػػػؿ الحػػػػراس كػػػػػانوا نيامػػػػًا فػػػػي وقػػػػت واحػػػػػد. ؟ عممػػػػًا أنػػػػوعمػػػػى المصػػػػوص
معمميػػػػػػػـ مػػػػػػػف قبػػػػػػػر مسػػػػػػػدود بحجػػػػػػػر عظػػػػػػػيـ  يحػػػػػػػاولوف أف يسػػػػػػػرقوا جسػػػػػػػد خػػػػػػػائفيفأو أف التالميػػػػػػػذ ال

أف يسػػػػػػػػتيقظ دوف  يػػػػػػػػدحرجوف الحجػػػػػػػػر كيػػػػػػػػؼو  مشػػػػػػػػدَّدة.. تحػػػػػػػػت حراسػػػػػػػػةو  بخػػػػػػػػتـ الحػػػػػػػػاكـمختػػػػػػػـو و 
ي شػػػػيوخ الييػػػػود فتػػػػر ي ة الحػػػػدوثمسػػػػتحيمومػػػػع كػػػػؿ ىػػػػذه األمػػػػور ال دحرجػػػػة؟العمػػػػى صػػػػوت  الحػػػػراس

الشػػػػعب ا عػػػػو يسػػػػتغّموف سػػػػمطانيـ الػػػػديني فػػػػي إذاعػػػػة الباطػػػػؿ ليقنىػػػػذا الكػػػػذب و عمػػػػى الحػػػػؽ ويفتػػػػروف 
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وف وينػػػػادالػػػػذي لفَّقػػػػوه  ا االفتػػػػراءيصػػػػدقوف ىػػػػذ ىػػػػذايومنػػػػا  وف حتػػػػىال يزالػػػػ يػػػػـمػػػػف المؤسػػػػؼ أنو. و بػػػػ
 !بو
 

 تناأمي نساءٌ 
مػػػػف واحػػػػد قػػػػؼ وقتيػػػػا رجػػػػٌؿ لػػػػـ يكيػػػػؼ  حػػػػداث التػػػػي لػػػػـ يشػػػػيد العػػػػالـ ليػػػػا مثػػػػيالً فػػػػي كػػػػؿ ىػػػػذه األ 

راقػػػػبف كػػػػؿ مػػػػا جػػػػرى حتػػػػى رأيػػػػف  لمخّمصػػػػيف النسػػػػاء األمينػػػػات ، بينمػػػػالػػػػيعمف الحػػػػؽ تالميػػػػذ المسػػػػيح
، كمػػػا كػػػفَّ أوؿ عنػػػد بػػػدء يػػػـو السػػػبت قبػػػرالتػػػرؾ وضػػػع بػػػاحتراـ فػػػي القبػػػر. وُكػػػفَّ آخػػػر مػػػف الجسػػػد يُ 
قبػػػػر صػػػػباح يػػػػوـ األحػػػػد، يػػػػوـ قيامتػػػػو، وىػػػػفَّ مػػػػريـ المجدليػػػػة، ومػػػػريـ أـ يعقػػػػوب الصػػػػغير المػػػػف زار 

ويوسػػػػػي )والتػػػػػي ُتسػػػػػمَّى مػػػػػريـ زوجػػػػػة كموبػػػػػا( وأـ ابنػػػػػي زبػػػػػدي )وتسػػػػػمى أيضػػػػػًا سػػػػػالومة، وأخػػػػػت أـ 
  يسوع(.

مػػػػػػف الػػػػػػروح  قمػػػػػػوب التالميػػػػػػذ بعػػػػػػد أف امػػػػػػتألواعمػػػػػػى أننػػػػػػا نشػػػػػػكر ا  عمػػػػػػى الشػػػػػػجاعة التػػػػػػي مػػػػػػألت 
وُح اْلقُػػػػػُدُس  ةً َتَناُلوَف قُػػػػػوَّ َسػػػػػ»فػػػػػي قولػػػػػو:  وعػػػػػدىـ المسػػػػػيح كمػػػػػا القػػػػػدس يػػػػػـو الخمسػػػػػيف َمتَػػػػػى َحػػػػػؿَّ الػػػػػر 

لَػػػػى َأْقَصػػػػى األَ  ،َوالسَّػػػػاِمَرةِ  ،َوِفػػػػي ُكػػػػؿِّ اْلَيُيوِديَّػػػػةِ  ،َوَتُكوُنػػػػوَف ِلػػػػي ُشػػػػُيودًا ِفػػػػي ُأوُرَشػػػػِميـَ  ،َعمَػػػػْيُكـْ   «ضِ رْ َواِ 
 (.8:  1)أعماؿ 
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 الجزء الثالث
 المسيح  قام
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 صل الثامنالف
 انيسماو  تشجيع وتكميف
 

قوة  يـ في مواجية معأنعندما أدركوا  الحراس يطر عمىالرعب الذي سعف في الفصؿ الماضي قرأنا 
 الييود.. شيوخمف وف أنفسيـ وىـ يذيعوف خبرًا كاذبًا مقابؿ رشوة ؤذأنيـ ي واأيقنو  ،تفوؽ قوة روما عميا

ِليَػَذا ُيِحب نِػي اآلُب أَلنِّػي َأَضػُع َنْفِسػي » :كمػا قػاؿ قػاـو ألنػ ،مػف سػاكنوخػال لقبػر ا لكف الحقيقػة ىػي أف
 َطاٌف َأفْ آلُخَذَىا َأْيضًا. َلْيَس َأَحٌد َيْأُخُذَىا ِمنِّي َبْؿ َأَضُعَيا َأَنا ِمْف َذاِتي. ِلي ُسْمَطاٌف َأْف َأَضَعَيا َوِلي ُسػمْ 

 .(18، 17: 11)يوحنا  «آُخَذَىا َأْيضا
 

 المالئكة في المشيد
وأحاسػػيس تتنػػاقض مػػع أفكػػار  ،الحػػراسمشػػاعر  فر تختمػػؼ تمامػػًا عػػعشػػامفػػي ىػػذا الفصػػؿ سػػنتأمؿ  

المسػيح مػف تالميػذ  اً عػدد فَ وشػاركْ  ،فػرحلبالدىشػة واقمػوب النسػوة المؤمنػات  تمػتألقػد اف، الييود شيوخ
كعطيػة أنيا ستُقدَّـ ليػـ ال و  ،ىادوجو  ية التي لـ يكونوا يتخيموفو ماسالت عاتشجيالنصائح و الع اسم في

 إليية.
ـُ َأنَُّكَمػػا َتطْ  ،ا َأْنُتَمػػاافَػػخَ اَل تَ : »بػػالقوؿ لنسػػوةليشػػجع اأكثػػر مػػف مػػالؾ ؼ ا  قػػد كمَّػػل َع َيُسػػو  افِ َبػػمُ فَػػِإنِّي َأْعمَػػ
ػػا انْ  َمػػاكَ  اـَ َىُيَنػػا أَلنَّػػُو قَػػ وَ ْيَس ُىػػلَػػَمْصػػُموَب. الْ  ِفيػػو  اً َطِجعْضػػب  مُ رَّ ِذي َكػػاَف الػػَمْوِضػػَع الَّػػظُػػَرا الْ قَػػاَؿ. َىُممَّ

ـْ ذِ ِميالَ َسِريعًا ُقواَل ِلتَ  اَىبَ ذْ َواليس في القبر(. يسوع أف )لتتأكدا  ـَ ِمػَف اأَلْمػَواِت. َىػا ُىػَو َيْسػِبُقُك ِه ِإنَُّو قَػْد قَػا
  .(7-5 :28)متى  «وَجِميِؿ. ُىَناَؾ َتَرْونَ الْ  ىلَ إِ 
يػػِديَف َأْف ُمْرَسػَمة ِلْمِخْدَمػِة أَلْجػِؿ اْلَعتِ  َخاِدَمػػة َأْرَواحٌ  يـفػإن ،لمنسػوة متػػو المالئكػةحمَّ مػا أروعػو مػف تكميػؼ و 

قػد أعمػػف المالئكػة لمعػػذراء مػريـ الخبػػر المفػرح أنيػػا سػتحبؿ وتمػػد ف. .(14: 1)عبػػرانييف  َيِرثُػوا اْلَخػاَلَص 
وشػػػدَّدوه فػػػي  ..(11: 4المسػػػيح وقػػػت التجربػػػة فػػػي البريػػػة )متػػػى وأعػػػانوا  (..35: 1قػػػا المسػػػيح )لو 

وىػػا نحػػف  ..لقيامػػةايػػـو أحػػد  ودحرجػػوا الحجػػر عػػف بػػاب القبػػر ..(43: 22)لوقػػا  بسػػتاف جثسػػيماني
 . نراىـ يبشروف النساء بقيامتو

لَػْيَس ُىػَو َىُيَنػا َلِكنَّػُو اِت؟ اْلَحػيَّ َبػْيَف اأَلْمػوَ  ِلَمػاَذا َتْطمُػْبفَ »وسجؿ لنا البشير لوقػا قػوؿ المالكػيف لمنسػاء: 
! ـَ : 28)متػى  بخوؼ وفػرح عظػيـ راكضػتيف لتخبػرا تالميػذه بر. فخرجتا سريعًا مف الق(5: 24)لوقا  «َقا

8.) 
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 2ؿ )اإلنجيػ أبطؿ الموت وأنار الحياة والخمود بواسطةمف خبر قيامة المسيح الذي الفرح  ىذاوقد نبع 
اْذَىُبوا ِإَلى اْلَعاَلـِ َأْجَمَع َواْكِرُزوا ِباإِلْنِجيػِؿ ِلْمَخِميقَػِة » أمر الرب: ةطاعفمنجتيد في (، 11: 1تيموثاوس 

ـْ ُيْؤِمْف ُيَدفْ   (.16، 15: 16)مرقس « ُكمَِّيا. َمْف آَمَف َواْعَتَمَد َخَمَص، َوَمْف َل
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 الفصل التاسع
 لممؤمنين بوظيورات المسيح 

 بعد قيامتو
 

يـو  في أورشميـ أو بالقرب منيا  منيا ةٌ جرت خمسسيح لممؤمنيف بو عشر مرات بعد قيامتو، ظير الم
أما المرات الخمس التالية فكانت أثناء األربعيف يومًا التي استمر المسيح فييا  األحد الذي قاـ فيو.

  في أرضنا، بعدىا صعد إلى السماء.
 ىي:و  ،ةاألولي يوم أحد القيام ةالظيورات الخمسقد جرت و 
 (. 18-11: 21ظير لمريـ المجدلية وحدىا )يوحنا  -1
 (. 11-9: 24ظير لمنساء وىّف راجعات مف القبر )لوقا  -2
 (. 5: 15كورنثوس 1ظير لبطرس وحده ) -3
 (. 35-13: 24ظير لتمميذيف منطمقيف إلى عمواس )لوقا  -4
 (.49-36: 24غياب توما )لوقا في ظير لمرسؿ في العمية  -5
 
 التالية ىي:  ةيورات الخمسظلوا
 (. 29-24: 21ومعيـ توما )يوحنا في أورشميـ ظير لمتالميذ في العمية  -6
 (. 24-1: 21يوحنا ) ظير لسبعة رسؿ عند بحيرة طبرية -7
 21-16: 28ظيػػػػػر لألحػػػػػد عشػػػػػر رسػػػػػواًل مػػػػػع خمسػػػػػمئة أخ عمػػػػػى أحػػػػػد جبػػػػػاؿ الجميػػػػػؿ )متػػػػػى  -8
 (. 6: 15كورنثوس 1و
 (. 7: 15ورنثوس ك1ظير ليعقوب ) -9

 (8-3: 1ظير لألحد عشر رسواًل في أورشميـ وقت صعوده )أعماؿ  -11
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 الظيور األول
 وحدىا لمريم المجدلية

 (18-1: 22)يوحنا 
اتفقػػػت النسػػػاء أف يجػػػتمعف صػػػباح أحػػػد القيامػػػة لتكميػػػؿ فػػػرائض الػػػدفف التػػػي عجػػػزف عػػػف إكماليػػػا يػػػـو 

لعيػد. وقبػؿ أف تصػؿ مػريـ إلػى القبػر كػاف بابػو قػد فُػتح، الجمعة بسبب ضيؽ الوقػت وبػدء االحتفػاؿ با
َأَخػُذوا ٱلسَّػيَِّد »: تقػوؿ اظنَّت أف الجسد ُسػرؽ، فأسػرعت إلػى بطػرس ويوحنػفمفتوحًا رأتو وصمتو ندما عف

ـُ َأْيَف َوَضُعوهُ  ٱْلِمْنػِديَؿ ٱلَّػِذي َكػاَف ًة، وَ رتَّبػٱأَلْكفَػاَف مو  رأيا القبر فارغاً و فذىبا معيا «. ِمَف ٱْلَقْبِر َوَلْسَنا َنْعَم
خػػرج جسػػد المسػػيح  فأدركػػا أف ،َعمَػػى َرْأِسػػِو لَػػْيَس َمْوُضػػوعًا َمػػَع ٱأَلْكفَػػاِف، َبػػْؿ َمْمُفوفػػًا ِفػػي َمْوِضػػٍع َوْحػػَدهُ 

ممػا يػدؿ عمػى أنػو لػـ يكػف  ترتيػببتػأني و  كػاف القبػر داخؿأف الذي جرى برغبتو، و أكفانو  سحبًا مفمن
ال لف يػة..مف عمؿ بشري بؿ بقػوة إلي ال كػانوا أخػذوه بأكفانػو.. مػـ يأخػذه تالميػذه وا  ولػـ يسػرقو أعػداؤه وا 

 وليس مف تفسير ليذا إال أف المسيح قد قاـ.  ..ألخذوا األكفاف أيضًا أو لتركوىا دوف أف يطووىا
ة الخبػر الػذي أبمغتيمػا بػو المجدليػػة، فػالقبر مفتػوح والجسػد غيػر موجػػود  تأكػد بطػرس ويوحنػا مػف صػػحَّ

 وال فائدة تعود عمييما مف بقائيما عند القبر، ولعميما خافا مف أف يتَّيميما الييود بسرقة الجسد  فيو،
 ٱْنَحَنْت ِإَلى ٱْلَقْبِر، ، ثـَتْبِكيإف وجدوىما عند القبر، فرجعا مف حيث جاءا، أما ىي فوقفت عند القبر 

الػػػرَّْأِس َواآلَخػػػَر ِعْنػػػَد الػػػرِّْجَمْيِف َحْيػػػُث َكػػػاَف َجَسػػػُد َيُسػػػوَع  َجاِلَسػػػْيِف َواِحػػػدًا ِعْنػػػدَ ماَلَكػػػْيِف ِبِثَيػػػاٍب بِػػػيٍض، فػػػرأت 
ـُ َأْيػػػَف »َقالَػػػْت َلُيَمػػػا: «. َيػػػا اْمػػػَرَأُة، ِلَمػػػاَذا َتْبِكػػػيَف؟» سػػػأالىا:َمْوُضػػػوعًا. ف ـْ َأَخػػػُذوا َسػػػيِِّدي َوَلْسػػػُت َأْعمَػػػ ِإنَّيُػػػ

 «. َوَضُعوهُ 
اْلَتَفتَػػػػػْت ِإلَػػػػػى اْلػػػػػَوَراِء ف ،اىػػػػػأيريػػػػػاف شخصػػػػػًا ور  ويبػػػػػدو أنيػػػػػا رأت فػػػػػي وجيييمػػػػػا مػػػػػا يػػػػػدؿ عمػػػػػى أنيمػػػػػا

ـْ َأنَّػػػػػُو َيسػػػػػوع ت َيُسػػػػػوَع َواِقفػػػػػًا، َولَػػػػػـْ رأفػػػػػ «. ؟ َمػػػػػْف َتْطُمبِػػػػػيَف؟َيػػػػػا اْمػػػػػَرَأُة، ِلَمػػػػػاَذا َتْبِكػػػػػيفَ : »يػػػػػاقَػػػػػاَؿ لف ،َتْعمَػػػػػ
، ف َفَظنَّػػػػت ْمتَػػػػُو َفُقػػػػْؿ ِلػػػػػي َأْيػػػػَف َوَضػػػػْعَتُو َوَأَنػػػػػا َيػػػػا َسػػػػيُِّد، ِإْف ُكْنػػػػَت َأْنػػػػػَت قَػػػػْد َحمَ : »أجابتػػػػػوَأنَّػػػػُو اْلُبْسػػػػَتاِني 
  «.آُخُذهُ 

ـُ!»قَػػػػاَؿ َليَػػػػا َيُسػػػػوُع:  كممػػػػة « )َرب ػػػػوِني: »نحػػػػوه وىتفػػػػتاْلَتَفتَػػػػْت عرفػػػػت صػػػػاحب الصػػػػوت وَ ف«. َيػػػػا َمػػػػْرَي
فػػػػي  ث، وال بػػػػد أف تغييػػػػرًا حػػػػدفإنيػػػػا لػػػػـ تكػػػػف تتوقَّػػػػع رؤيتػػػػو (أو: يػػػػا سػػػػيدي : َيػػػػا ُمَعمِّػػػػـعبريػػػػة معناىػػػػا

 ى ظنت أنو البستاني.ىيئتو حت
اَل َتْمِمِسػػػػػيِني »قَػػػػػاَؿ َليَػػػػػا: أف تمسػػػػػؾ قدميػػػػػو لتسػػػػػجد لػػػػػو ألنػػػػػو مخمِّصػػػػػيا، ف ولػػػػػتاحوقػػػػػد يكػػػػػوف أنيػػػػػا 

ـْ َأْصػػػػػَعْد َبْعػػػػػُد ِإلَػػػػػى َأبِػػػػػي : ِإنِّػػػػػي َأْصػػػػػَعُد ِإلَػػػػػى َأبِػػػػػي  ،أَلنِّػػػػػي لَػػػػػ ـْ َوَلِكػػػػػِف اْذَىبِػػػػػي ِإلَػػػػػى ِإْخػػػػػَوِتي َوقُػػػػػوِلي َليُػػػػػ
َلِيي َوا ِ  ـْ َواِ   «. َلِيُكـْ َوَأِبيُك
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وقتػػػػػػػػًا فػػػػػػػػي التحيػػػػػػػػات  أنيػػػػػػػػا ال يجػػػػػػػػب أف تصػػػػػػػػرؼمنيػػػػػػػػا  :عػػػػػػػػدة أسػػػػػػػػباب« ال تممسػػػػػػػػيني»قولػػػػػػػػو ول
أف ىػػػػػذه فرصػػػػػة وحيػػػػػدة  تظنَّػػػػػ أنيػػػػػا تالميػػػػػذه بشػػػػػرى قيامتػػػػػو  أو تعريػػػػػؼتػػػػػأخر عػػػػػف فتوالمجػػػػػامالت 

 ،تػػػػػراه فييػػػػػا قبػػػػػؿ صػػػػػعوده لػػػػػ:ب  أو أف العالقػػػػػة بينيمػػػػػا يجػػػػػب أف تكػػػػػوف قاصػػػػػرة عمػػػػػى الروحيػػػػػات
« إف كنػػػػػا قػػػػػد عرفنػػػػػا المسػػػػػيح حسػػػػػب الجسػػػػػد لكػػػػػف اآلف ال نعرفػػػػػو أيضػػػػػاً »سػػػػػوؿ بػػػػػولس الر  كمػػػػػا قػػػػػاؿ

 (.16: 5كورنثوس 2)
فػػػي أحػػػداث صػػػمبو ليػػػـ، فمػػػع أنيػػػـ وغفرانػػػو محبتػػػو ل اً إعالنػػػ «اْذَىبِػػػي ِإلَػػػى ِإْخػػػَوِتي» ولػػػونػػػرى فػػػي قو 

 . إال أنو قصد أف يجدد إيمانيـ ويحيي رجاءىـ ،تركوه وىربواودفنو 
َلِيُكػػػػـْ َأْصػػػػعَ »قولػػػػو فػػػػي و  َلِيػػػػي َواِ  ـْ َواِ  عمػػػػييـ بانتسػػػػابيـ إلػػػػى عائمػػػػة  إعػػػػالف إنعامػػػػو «ُد ِإلَػػػػى َأبِػػػػي َوَأبِػػػػيُك

 (.5: 1)أفسس « َمَسرَِّة َمِشيَئِتوِ  بَ ْذ َسَبَؽ َفَعيََّنَنا ِلمتََّبنِّي ِبَيُسوَع اْلَمِسيِح ِلَنْفِسِو، َحسَ إِ »ا  
لػػػػ:ب، فبنويػػػػة يسػػػػوع  ذة التالميػػػػيػػػػب وبنو أف ىنػػػػاؾ فرقػػػػًا بػػػػيف بنوتػػػػو ىػػػػو لػػػػ: لكػػػػف يجػػػػب أال ننسػػػػى

تبػػػػػػدأ عنػػػػػػدما يقبػػػػػػؿ يػػػػػػي ُمكتسػػػػػػَبة، فلمػػػػػػرب  ة المػػػػػػؤمفيػػػػػػأمػػػػػػا بنو أبديػػػػػػة، فيػػػػػػي أصػػػػػػيمة. أزليػػػػػػة لػػػػػػ:ب 
 .المسيح فاديًا ومخّمصاً 

، َوَأنَّػػػػػُو َوَأْخَبػػػػػَرِت الّتاَلِميػػػػػَذ َأنَّ  مػػػػػر المسػػػػػيحأ ْلَمْجَدِليَّػػػػػةُ اونفَّػػػػػذت   أنػػػػػو يـ مغبتػػػػػبػػػػػأف  يَػػػػػافَ مَّ كيَػػػػػا َرَأِت الػػػػػرَّبَّ
 .ـقا
 
 الثانير و ظيال

 راجعات من القبر لمنساء وىنَّ 
 (11-9: 24لوقا )

األحد يوـ صباح  هقبر  أف يُزرفَ بعد صمب المسيح  قد اتفقفَ المؤمنات النساء مف مجموعة  كانت
نة هومعيف أطياب لتكميؿ تحنيط جسد أـ مف مريـ المجدلية، ومريـ . وكانت ىذه المجموعة مكوَّ

ُيَونَّا  ، ومجموعة أخرى كفَّ قد أتيف مع المسيح مف الجميؿ، منيف(1: 16ومة )مرقس ، وساليعقوب
ـ  َيْعُقوَب َواْلَباِقَياُت َمَعُيفّ  ـُ ُأ  .(13-1: 24و 56، 55: 23)لوقا  َوَمْرَي

ذا مالكاف ظيرا ليف قاؿ أحدىما  ًا وفارغاً وىف يريف القبر مفتوح دىشفانوكـ   فَّ ليفارتعبف وخفف، وا 
! ُاْذُكْرَف َكْيَؼ َكمََّمُكفَّ َوُىَو َبعْ لِ » ـَ ُد ِفي اْلَجِميِؿ َماَذا َتْطُمْبَف اْلَحيَّ َبْيَف اأَلْمَواِت؟ َلْيَس ُىَو َىُيَنا َلِكنَُّو َقا

 «.ِلِث َيُقوـُ ْوـِ الثَّاَقاِئاًل: ِإنَُّو َيْنَبِغي َأْف ُيَسمَّـَ اْبُف اإِلْنَساِف ِفي َأْيِدي ُأَناٍس ُخَطاٍة َوُيْصَمَب، َوِفي اْليَ 
 (.8-5: 24)لوقا  َفَتَذكَّْرَف َكاَلَموُ 
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ـٌ َسػػػػالَ : »ؿَ اقَػػػػوَ َيُسػػػػوُع  القاىمػػػػافبمػػػػا قالػػػػو المػػػػالؾ ليمػػػػا،  َتاَلِميػػػػَذ المسػػػػيح ارَ بِػػػػِلُتخْ  مريمتػػػػافال انطمقػػػػت
 ىػػػػػو ؿُو )وقبِػػػػػَوَسػػػػػَجَدَتا لَػػػػػاـ( قػػػػػأنػػػػػو حقػػػػػًا المسػػػػػيح المُ )لتتأكػػػػػدا مػػػػػف  وِ ْيػػػػػَفَتقَػػػػػدََّمَتا َوَأْمَسػػػػػَكَتا ِبَقَدمَ «. َلُكَمػػػػػا

)ألنيمػػػػػا خافتػػػػػا لمػػػػػا شػػػػػاىدتاه حيػػػػػًا  اَل َتَخافَػػػػػا»ُيَمػػػػػا َيُسػػػػػوُع: لَ قَػػػػػاَؿ فَ  .سػػػػػجودىما لػػػػػو تأكيػػػػػدًا أللوىيتػػػػػو(
)التالميػػػػػذ، وكػػػػػاف قػػػػػد قػػػػػاؿ: مػػػػػف ْخػػػػػَوِتي اَل إلِ ا قُػػػػػو َبػػػػػىَ ذْ . ابعػػػػػد أف كانتػػػػػا متأكػػػػػدتيف أنػػػػػو مػػػػػات وُدفػػػػػف(

َأْف َيػػػػػػْذَىُبوا »ا التالميػػػػػػذ: ( وطمػػػػػػب منيمػػػػػػا أف تُبمغػػػػػػ51: 12متػػػػػػى )صػػػػػػنع مشػػػػػػيئة أبػػػػػػي ىػػػػػػو أخػػػػػػي ي
 (.13، 9: 28)متى « َوُىَناَؾ َيَرْوَنِني، ِميؿِ جَ ِإَلى الْ 

  الظيور الثالث
 وحده صفا )لبطرس(ل
 (5: 15كورنثوس 1)

أنػو  يمػاأولكتب الرسوؿ بولس ألىؿ كورنثوس عف ظيور المسيح لبطرس بعد القيامة ليحقػؽ ىػدفيف، 
 وسيستخدمو..  ،ويثؽ فيو ،ال زاؿ يحبو

يسػػػػػػػة بعػػػػػػض أعضػػػػػػاء كنيبػػػػػػػدو أف فأمػػػػػػا اليػػػػػػدؼ الثػػػػػػػاني فيػػػػػػو أف يبػػػػػػرىف صػػػػػػػدؽ عقيػػػػػػدة القيامػػػػػػة، 
َيُقولُػػػػوَف ِإنَّػػػػُو لَػػػػْيَس ِقَياَمػػػػٌة َواَل »كورنثػػػػوس جػػػػاءوا مػػػػف خمفيػػػػة متػػػػأثرة بعقيػػػػدة الصػػػػدوقييف الػػػػذيف كػػػػانوا 

بػػػػػػولس الػػػػػػذي بسػػػػػػفة اليونانيػػػػػػة فاسػػػػػػتيزأوا أو مػػػػػػف المػػػػػػؤمنيف بالفم  (8: 23عمػػػػػػاؿ )أ« َمػػػػػػاَلٌؾ َواَل ُروحٌ 
مػػػػػف  قيامػػػػػة المسػػػػػيحب استشػػػػػيد بػػػػػولس الرسػػػػػوؿ(. وقػػػػػد 18: 17نػػػػػادى فػػػػػي أثينػػػػػا بالقيامػػػػػة )أعمػػػػػاؿ 

ة ىػػػػذه األمػػػػوات كبرىػػػػاف ـْ »: يقػػػػوؿ ألىػػػػؿ كورنثػػػػػوس قيػػػػدة، فكتػػػػػبعلا عمػػػػى صػػػػػحَّ ِإنَّنِػػػػي َسػػػػمَّْمُت ِإلَػػػػػْيُك
 ،َأنَّػػػػػُو ُدِفػػػػػفَ وَ  ،اْلَمِسػػػػػيَح َمػػػػػاَت ِمػػػػػْف َأْجػػػػػِؿ َخَطاَياَنػػػػػا َحَسػػػػػَب اْلُكتُػػػػػبِ  َمػػػػػا َقِبْمتُػػػػػُو َأَنػػػػػا َأْيضػػػػػًا: َأفَّ  ؿِ ِفػػػػػي اأَلوَّ 

ـَ ِفػػػػي اْلَيػػػػْوـِ الثَّا َـّ ِلالْثَنػػػػْي َعَشػػػػَر.  اَظَيننننَر ِلَصننننفَ َأنَّػػػػُو وَ  ،ِث َحَسػػػػَب اْلُكتُػػػػبِ ِلػػػػَوَأنَّػػػػُو قَػػػػا َبْعػػػػَد َذِلػػػػَؾ َظيَػػػػَر وَ ثُػػػػ
ـْ َبػػػػاٍؽ ِإلَػػػػى اآلفَ  َدْفَعػػػػًة َواِحػػػػَدًة أَلْكثَػػػػَر ِمػػػػْف َخْمِسػػػػِمَئةِ  ـْ قَػػػػْد َرقَػػػػُدوا.  ،َأٍخ َأْكثَػػػػُرُى َبْعػػػػَد َذِلػػػػَؾ وَ َوَلِكػػػػفَّ َبْعَضػػػػُي

 .(8-3: 15كورنثوس 1)« َـّ ِلمر ُسِؿ َأْجَمِعيفَ ثُ  ،َظَيَر ِلَيْعُقوبَ 
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 الظيورالرابع
 لتمميذي عمواس

  (35-13: 24 قالو )
ا مػػػػػينيفة يسػػػػػتغرؽ السػػػػػفر باوىػػػػػي مسػػػػػى عمػػػػػواس ف مػػػػػف أورشػػػػػميـ إلػػػػػيْ كػػػػػاف اثنػػػػػاف مػػػػػف التالميػػػػػذ مسػػػػػافرَ 
ذا بالمسػػػػػيحكانػػػػػو  .نحػػػػػو سػػػػػاعتيف سػػػػػيرًا عمػػػػػى األقػػػػػداـ  ا يتناقشػػػػػاف فػػػػػي مػػػػػا سػػػػػمعاه أف يسػػػػػوع قػػػػػد قػػػػػاـ، وا 

، ولكنيمػػػػا لػػػػـ يعرفػػػػاه، ألف منظػػػره تغيَّػػػػر عمػػػػا كػػػاف قبػػػػؿ صػػػػمبو. فسػػػػأليما يقتػػػرب منيمػػػػا ويمشػػػػي معيمػػػا
عػػػػػف دىشػػػػػتو  ر أحػػػػػدىما )واسػػػػػمو كميوبػػػػػاس(الػػػػػذي سػػػػػبَّب ليمػػػػػا العبوسػػػػػة، فعبَّػػػػػ عػػػػػف موضػػػػػوع نقاشػػػػػيما

ػػػة ٱأُلُمػػػورعرفػػػة ىػػػػذا الضػػػيؼ ممػػػف عػػػدـ  ٱلَّػػػِذي َكػػػاَف َنِبّيػػػػًا ُمْقتَػػػِدرًا ِفػػػي ٱْلِفْعػػػػِؿ  ِبَيُسػػػػوَع ٱلنَّاِصػػػِريِّ  ٱْلُمْخَتصَّ
ػػػِو َوَجِميػػػِع ٱلشَّػػػْعِب.  ـَ ٱلمّٰ َصػػػَمُبوه ُحكَّػػػاـِ الُرَؤَسػػػاُء ٱْلَكَيَنػػػِة وَ  ولكػػػفَوٱْلَقػػػْوِؿ َأَمػػػا ذ ثالثػػػة أيػػػاـ، مػػػع أنيمػػػا منػػػ ََ

ؿ ويحػػػػررىـ مػػػػف حكػػػػـ الرومػػػػاف ومػػػػف ذ َأنَّػػػػُو ُىػػػػَو ٱْلُمْزِمػػػػُع َأْف َيْفػػػػِدَي ِإْسػػػػَراِئيؿَ  فو وكػػػػؿ الشػػػػعب كػػػػانوا يرجػػػػ
 . الخطية.

 بعػػػػػض النسػػػػػاء، وىػػػػػوتحيِّػػػػػراف فػػػػػي تصػػػػػديؽ خبػػػػػر قالتػػػػػو مضػػػػػى كميوبػػػػػاس يقػػػػػوؿ إنػػػػػو ورفيػػػػػؽ سػػػػػفره مو 
. َوَمَضػػػى َقػػػْوـٌ ِمػػػَف ٱلَّػػػِذيَف َقػػػاِئالتٍ و  ،ِجػػػْدَف َجَسػػػَدهُ تَ  َلػػػـْ أنيػػػفَّ  : ِإنَّيُػػػفَّ َرَأْيػػػَف َمْنَظػػػَر َمالِئَكػػػٍة َقػػػاُلوا ِإنَّػػػُو َحػػػي 

ـْ َيَرْوهُ ٱلنَِّساءُ ا ٰىَكَذا َكَما َقاَلْت َمَعَنا ِإَلى ٱْلَقْبِر، َفَوَجُدو   . ، َوَأمَّا ُىَو َفَم
ـَ ِبػػػػػِو ٱأَلْنِبَيػػػػػاُء، َأَمػػػػػا  َأي َيػػػػػا ٱْلَغِبيَّػػػػػاِف َوٱْلَبِطيَئػػػػػا: »يسػػػػػوع َفَقػػػػػاَؿ َلُيَمػػػػػا ٱْلُقمُػػػػػوِب ِفػػػػػي ٱإِليَمػػػػػاِف ِبَجِميػػػػػِع َمػػػػػا َتَكمَّػػػػػ

ـُ ِبٰيػػػػَذا َوَيػػػػْدُخُؿ ِإَلػػػػى َمْجػػػػِدِه؟ َـّ ٱْبتَػػػػَدَأ ِمػػػػْف ُموَسػػػػى َوِمػػػػْف َجِميػػػػِع ٱأَلْنِبَيػػػػاِء « َكػػػػاَف َيْنَبِغػػػػي َأفَّ ٱْلَمِسػػػػيَح َيتَػػػػَألَّ ثُػػػػ
ةَ   ِبِو ِفي َجِميِع ٱْلُكُتِب.  ُيَفسُِّر َلُيَما ٱأُلُموَر ٱْلُمْخَتصَّ

َـّ ٱْقَتَربػػػػ ٱْمُكػػػػْث َمَعَنػػػػا »َتَظػػػػاَىَر َكَأنَّػػػػُو ُمْنَطِمػػػٌؽ ِإَلػػػػى َمَكػػػػاٍف َأْبَعػػػػَد. َفَأْلَزَمػػػاُه َقػػػػاِئَمْيِف: ف ،عمػػػػواسَقْرَيػػػِة مػػػػف وا ثُػػػ
ػػػػػػا ٱتََّكػػػػػػَأ َمَعُيَمػػػػػػا، َأَخػػػػػػَذ  «.ارُ أَلنَّػػػػػػُو َنْحػػػػػػُو ٱْلَمَسػػػػػػاِء َوَقػػػػػػْد َمػػػػػػاَؿ ٱلنََّيػػػػػػ ػػػػػػَر َوَناَوَلُيَمػػػػػػا، َفَممَّ ُخْبػػػػػػزًا َوَبػػػػػػاَرَؾ َوَكسَّ

َـّ ٱْخَتَفػػػػى َعْنُيَمػػػػا، َفَقػػػػاَؿ َبْعُضػػػػُيَما ِلػػػػَبْعٍض:  ـْ َيُكػػػػْف َقْمُبَنػػػػا ُمْمَتِيبػػػػًا ِفيَنػػػػا ِإْذ »َفٱْنَفَتَحػػػػْت َأْعُيُنُيَمػػػػا َوَعَرَفػػػػاُه ثُػػػػ َأَلػػػػ
، َوَوَجػػػػػػػَدا ٱأَلَحػػػػػػػَد َعَشػػػػػػػَر  ارجعػػػػػػػف« وِضػػػػػػػُح َلَنػػػػػػػا ٱْلُكتُػػػػػػػَب؟َكػػػػػػػاَف ُيَكمُِّمَنػػػػػػػا ِفػػػػػػػي ٱلطَِّريػػػػػػػِؽ َويُ  ِإَلػػػػػػػى ُأوُرَشػػػػػػػِميـَ

ـْ َيُقولُػػػػػوَف:  ـْ َوُىػػػػػ ـْ َوٱلَّػػػػػِذيَف َمَعيُػػػػػ ـَ ِبٱْلَحِقيَقػػػػػِة َوَظَيػػػػػَر ِلِسػػػػػْمَعافَ »ُمْجَتِمِعػػػػػيَف، ُىػػػػػ : 24)لوقػػػػػا  «ِإفَّ ٱلػػػػػرَّبَّ َقػػػػػا
13-34). 

مػػػػػف يظَيػػػػػر لػػػػػو  كػػػػػؿ  و  ..لمفيػػػػػـبيـ و وقمػػػػػنيـ اذىػػػػػأ ربلػػػػػافػػػػػتح فقػػػػػد  ًا،جديػػػػػد اً كتابػػػػػ ليػػػػػـالتػػػػػوراة  صػػػػػارت
  .وخالصو رحمتو ب :خريفشيد ليال يممؾ إال أف  المسيح
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 سماخالظيور ال
 لمتالميذ في غياب توما

 (49-36: 24)لوقا 
كاف فرح تمميذي عمواس بمقاء المسيح الُمقاـ عظيمًا فػأرادا أف يشػاركا بػاقي التالميػذ فػي فرحيمػا، ولػـ 

. وكػاف رًا عمى األقػداـ، وال خوفيمػا مػف مخػاطر السػفر لػيالً يمنعيما تعبيما مف العودة إلى أورشميـ سي
قػد و  قاـ قد عرفوا مف بطرس أف المسيحمعًا في عمية أغمقوىا عمييـ، وكانوا ف يمجتمعبعض التالميذ 

التػي أخبػرت شػرح ليمػا نبػوات التػوراة  وقػد ـ،قاأف المسيح تأكيد ال افديز وىا تمميذاف آخراف يظير لو، 
ذا بالمسػيح نفسػو يػدخؿ إلػييـ واألبػواب مغمقػة، ويمقػي عمػييـ تحيتػو و .. بػز وناوليمػاو، وأنو كسر الخب ا 
ـْ ُمْضَطِرِبيَف، َوِلَماَذا » :روحًا، فقاؿ ليـ يروففخاؼ المجتمعوف ألنيـ ظنوا أنيـ  .«سالـ لكـ» َما َباُلُك

: ِإنِّػ ؟ ُاْنظُػُروا َيػَديَّ َوِرْجمَػيَّ ـْ ـٌ َتْخُطُر َأْفَكاٌر ِفي ُقُموِبُك وَح لَػْيَس لَػُو َلْحػ ي َأَنػا ُىػَو. ُجس ػوِني َواْنظُػُروا فَػِإفَّ الػر 
ـْ َيَدْيػػِو َوِرْجَمْيػػوِ  ثػػـ«. َوِعَظػػاـٌ َكَمػػا تَػػَرْوَف ِلػػي ـْ َغْيػػُر  وجنبػػو، ففػػرح التالميػػذ إذ رأوا الػػرب. َأَراُىػػ َوَبْيَنَمػػا ُىػػ

: ـْ ُبوَف، َقاَؿ َلُي ـْ َىُيَنا َطَعاـٌ؟» ُمَصدِِّقيَف ِمَف اْلَفَرِح َوُمَتَعجِّ َفَناَوُلوُه ُجْزءًا ِمْف َسَمٍؾ َمْشِويٍّ َوَشْيئًا  «.َأِعْنَدُك
.  ،ِمْف َشْيِد َعَسؿٍ  ـْ  َفَأَخَذ َوَأَكَؿ ُقدَّاَمُي

 .ليـ يسوع ظيرتوما مع التالميذ حيف  ـ يكفول
 

 س داسالظيور ال
 توما حضورلمتالميذ في 

 (29-24: 22ا حنو ي)
، الخمسػػػػػػة األولػػػػػػى منيػػػػػػا ةالفصػػػػػػؿ إف ظيػػػػػػورات الػػػػػػرب الُمقػػػػػػاـ كانػػػػػػت عشػػػػػػر  قمنػػػػػػا فػػػػػػي مطمػػػػػػع ىػػػػػػذا 

عنػػػػػػدما ظيػػػػػػر ، ولػػػػػـ يكػػػػػػف تومػػػػػػا موجػػػػػودًا مػػػػػػع زمالئػػػػػو المسػػػػػيح فيػػػػػػو قػػػػػػاـذي حػػػػػد الػػػػػػاألكانػػػػػت يػػػػػػـو 
أنيػػػػػػػـ رأوا  ولمػػػػػػػا أخبػػػػػػػره زمػػػػػػػالؤه .المسػػػػػػػيح الُمقػػػػػػػاـ فمػػػػػػػـ يػػػػػػػرَ فػػػػػػػي الظيػػػػػػػور الخػػػػػػػامس، المسػػػػػػػيح ليػػػػػػػـ 

:  َ الػػػػػرب ـْ ـْ ُأْبِصػػػػػْر »قَػػػػػاَؿ َليُػػػػػ ِفػػػػػي َيَدْيػػػػػِو َأثَػػػػػَر اْلَمَسػػػػػاِميِر، َوَأَضػػػػػْع ِإْصػػػػػِبِعي ِفػػػػػي َأثَػػػػػِر اْلَمَسػػػػػاِميِر،  ِإْف لَػػػػػ
فػػػػي بيػػػػت ذ تاَلِميػػػػالَكػػػػاَف  مػػػػف قيامػػػػة المسػػػػيح َوَبْعػػػػَد َثَماِنَيػػػػِة َأيَّػػػػاـٍ «. َوَأَضػػػػْع َيػػػػِدي ِفػػػػي َجْنبِػػػػِو اَل ُأوِمػػػػفْ 

َوَوقَػػػػػػَؼ ِفػػػػػػي  كمػػػػػػا كػػػػػػاف الحػػػػػػاؿ يػػػػػػـو أحػػػػػػد القيامػػػػػػة()َفَجػػػػػػاَء َيُسػػػػػػوُع َواأَلْبػػػػػػَواُب ُمَغمَّقَػػػػػػٌة  ،َوُتوَمػػػػػػا َمَعيُػػػػػػـْ 
َـّ قَػػػػاَؿ ِلُتوَمػػػػا: «. سػػػػاَلـٌ َلُكػػػػـْ »اْلَوَسػػػِط َوقَػػػػاَؿ:  ، َوَىػػػػاِت َيػػػػَدَؾ »ثُػػػػ َىػػػاِت ِإْصػػػػِبَعَؾ ِإلَػػػػى ُىَنػػػػا َوَأْبِصػػػػْر َيػػػػَديَّ

َلِيػػػػيَربِّػػػػ»اَب ُتوَمػػػػا: َأَجػػػػ«. َوَضػػػػْعَيا ِفػػػػي َجْنبِػػػػي، َواَل َتُكػػػػْف َغْيػػػػَر ُمػػػػْؤِمٍف َبػػػػْؿ ُمْؤِمنػػػػاً  وكػػػػاف ىػػػػذا  .«ي َواِ 
يسػػػػػوع مػػػػػدح ف االعتػػػػػراؼ برىانػػػػػًا عمػػػػػى إيمػػػػػاف تومػػػػػا أف يسػػػػػوع سػػػػػيد حياتػػػػػو ورب يػػػػػا، كمػػػػػا أنػػػػػو إليػػػػػو.
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ـْ : »وقػػػػاؿ لػػػػو ،المسػػػػيح إليػػػػوإعػػػػالف تومػػػػا أف  أَلنَّػػػػَؾ َرَأْيَتنِػػػػي َيػػػػا ُتوَمػػػػا آَمْنػػػػَت! طُػػػػوَبى ِلمَّػػػػِذيَف آَمُنػػػػوا َولَػػػػ
: 1)يوحنػػػػػا  «ْلَكِمَمػػػػػُة، َواْلَكِمَمػػػػػُة َكػػػػػاَف ِعْنػػػػػَد المَّػػػػػِو، َوَكػػػػػاَف اْلَكِمَمػػػػػُة المَّػػػػػوَ ِفػػػػػي اْلَبػػػػػْدِء َكػػػػػاَف ا»فإنػػػػػو «. َيػػػػػَرْوا

1.)  
 

 الظيور السابع
 عند بحيرة طبرية تالميذلسبعة 
 (24-1: 21)يوحنا 

ـ تُعد رأى أف ظيورات المسيح ليبدو أف بطرس قرر أف يعود إلى ممارسة مينة الصيد بعد ما  
إنو ذاىب ليتصيَّد، فقالوا إنيـ سيصاحبونو. في تمؾ الميمة لـ يمسكوا  ئولزمال تتكرر بانتظاـ، فقاؿ

)أي ما ُيؤكؿ مع « إداـ»عندىـ يح ليـ فمـ يعرفوه، فسأليـ إف كاف شيئًا. وفي الصباح ظير المس
. الخبز( فمـ يكف عندىـ. فنصحيـ أف يمقوا ِشباؾ صيدىـ إلى يميف السفينة، فامتألت مف السمؾ

رؾ يوحنا أف الواقؼ عمى الشاطئ ىو يسوع فأخبر الباقيف، فألقى بطرس نفسو في الماء وىنا أد
وعند وصوليـ لمشاطئ  .ليصؿ لممسيح بسرعة، تاركًا الزمالء والسفينة والسمؾ الكثير، وتبعو الباقوف

، وجمر لمتدفئة ولتجييز )طازة( مف سمؾ مشوي، وخبز دافئ سالميف غانميف دعاىـ المسيح لوليمة
 الطعاـ عميو.

 
 حبو لممسيح واستعداده لخدمتويعمن  بطرس
ف شؾ »مقارنًا نفسو بسائر التالميذ  بفخر وكبرياءلممسيح  قد قاؿبطرس كاف  « فأنا ال أشؾع جميالوا 

، وىذا ما لـ يرتكبو أنو يعرؼ المسيح أنكر ثالث مرات في يوـ االمتحاف نو( ولك29: 14)مرقس 
يـ كميـ، نو أفضؿ منأظف ألنو تكبَّر و  شعر بتأنيب الضميرحزف و بطرس ال بد أف . و مف زمالئو أحدٌ 
 .راً ثيكبكى ف
 أتحبني: »أولياكاف ، ثالث مراتكرره سؤااًل  و لبطرسوجَّ تالميذه السبعة  بعد أف أطعـ المسيحو 

نو وال تظاىر أ ،إخوتو أو يرفع نفسو فوقيـبنفسو بطرس فمـ يقارف  .«؟أكثر مما يحبني باقي التالميذ
« ارع غنمي»قاؿ لو ف .«عمـ أني أحبؾنعـ يا رب أنت ت»أ، بؿ قاؿ فقط: معصوـ مف الخط

وال بد أنو تذكَّر شرؼ ىذا التكميؼ،  .وكمفو بالذي سبؽ ف وأعاد المسيح تكميف(. وبيذا 16: 21)يوحنا
يو لو المسيح، إذ قاؿ لو  في مواقؼ أخرى سبؽ أفف : 5ا )لوق «مف اآلف تكوف تصطاد الناس»وجَّ

 (. 32: 22)لوقا  «متى رجعت ثبِّت إخوتؾ»( وقاؿ لو أيضًا 11
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 الظيور الثامن
 أخ 522لألحد عشر رسواًل مع 

 (6: 15كورنثوس 1)
 بػػػػػػد أف خبػػػػػػر الو  فػػػػػػي الجميػػػػػػؿ.عمػػػػػػى أحػػػػػػد الجبػػػػػػاؿ  التالميػػػػػػذ الجتمػػػػػػاعٍ المسػػػػػػيح دعػػػػػػا أف األغمػػػػػػب 
 ،ليػػػػػػػروا الػػػػػػػرب الُمقػػػػػػػاـخ أ 511نحػػػػػػػو  ذىبفػػػػػػػبػػػػػػػيف المػػػػػػػؤمنيف،  قػػػػػػػد انتشػػػػػػػر ىػػػػػػػذا االجتمػػػػػػػاعانعقػػػػػػػاد 

سػػػػػػوؿ . ويقػػػػػػوؿ الر ف فػػػػػػي حػػػػػػدوثياو شػػػػػػكّ كػػػػػػانوا ي يـمػػػػػػن فيقميمػػػػػػو أف لػػػػػػو معظميػػػػػػـ يؤمنػػػػػػوف بالقيامػػػػػػة، 
 تزيػػػػد الثقػػػػة فػػػػي األحيػػػػاء مػػػػؤمنيفكثػػػػرة عػػػػدد ال إال أف يـ،مػػػػنبػػػػولس إنػػػػو بػػػػالرغـ مػػػػف استشػػػػياد عػػػػدٍد 

 .ة خداعيــ وتنفي سيولشيادتيؽ دْ صِ 
 

 الظيور التاسع
 ليعقوب

 (7 :15كورنثوس 1)
المقصػػػػػود ألنػػػػػو اسػػػػػـ أب األسػػػػػباط، و « يعقػػػػػوب»كػػػػػاف آبػػػػػاء كثيػػػػػروف يطمقػػػػػوف عمػػػػػى أوالدىػػػػػـ اسػػػػػـ 

 سػػػػػوعية ربوبيػػػػػ(. ولػػػػػـ يكػػػػػف يػػػػػؤمف ب3: 6، مػػػػػرقس 55: 13أخػػػػػو الػػػػػرب )متػػػػػى يعقػػػػػوب ىنػػػػػا ىػػػػػو 
)متػػػػى  ِف َأْىػػػػُؿ َبْيتِػػػػواْنَسػػػػاإلِ  ءاَأْعػػػػدَ إف ، وال غرابػػػػة، فقػػػػد قػػػػاؿ المسػػػػيح أثنػػػػاء خدمػػػػة يسػػػػوع عمػػػػى األرض

أف يعقػػػػػػػوب ىػػػػػػػذا  كػػػػػػػاف مػػػػػػػع التالميػػػػػػػذ فػػػػػػػي  14، 13: 1 اؿأعمػػػػػػػ (.  لكننػػػػػػػا نفيػػػػػػػـ مػػػػػػػف36: 11
ظيػػػوره التاسػػػع فػػػي بعػػػد أف ظيػػػر لػػػو  يسػػػوعآمػػػف بػػػالرب  وأنػػػ بػػػد الالعميػػػة بعػػػد صػػػعود المسػػػيح، فػػػ

 بعد قيامتو.
بػػػػولس  مػػػػا ُسػػػػميُسػػػػمِّي رسػػػػواًل مثم نػػػػوألػػػػـ يكػػػػف مػػػػف االثنػػػػي عشػػػػر رسػػػػواًل إال  ذاىػػػػيعقػػػػوب  ومػػػػع أف

( 12: 2يف عمػػػػػػى الشػػػػػػريعة )غالطيػػػػػػة زعيمػػػػػػًا لمغيػػػػػػور يعقػػػػػػوب وكػػػػػػاف  ..(13: 1يػػػػػػة وبرنابػػػػػػا )غالط
الػػػػػػذي رأس المجمػػػػػع الكنسػػػػػي األوؿ و  (9: 2شػػػػػغؿ مركػػػػػزًا ىامػػػػػًا فػػػػػي كنيسػػػػػػة أورشػػػػػميـ )غالطيػػػػػة و 

وكػػػػػػػاف فػػػػػػػي اسػػػػػػػتقباؿ بػػػػػػػولس وقػػػػػػػت عودتػػػػػػػو مػػػػػػػف رحمتػػػػػػػو  ..(29-13: 15)أعمػػػػػػػاؿ انعقػػػػػػػد فييػػػػػػػا 
تػػػػب الرسػػػػػالة التػػػػي تحمػػػػؿ اسػػػػػمو فػػػػي العيػػػػد الجديػػػػػد (. وىػػػػو كا18: 21الكرازيػػػػة  الثالثػػػػة )أعمػػػػػاؿ 

 (.1:1)يعقوب 
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 الظيور العاشر
 «مَّ ِلمرُُّسِل َأْجَمِعينَ ثُ  ،َبْعَد َذِلَؾ َظَيَر ِلَيْعُقوبَ وَ »
 (7: 15كورنثوس 1)
ـْ َأْرَبِعػػػيَف َيْومػػػًا َوَيػػػَتكَ  ى المؤمنػػػوف المسػػػيح حيػػػًا بعػػػد قيامتػػػوأر  ػػػِة ـُ َعػػػِف األُ مَّ َوُىػػػَو َيْظيَػػػُر َليُػػػ ُمػػػوِر اْلُمْخَتصَّ

ـْ َأْف اَل َيْبَرُحػػوا ِمػػْف ُأوُرَشػػِميـَ مَ ِفيَمػػا ُىػػَو ُمْجَتِمػػٌع وَ ِبَمَمُكػػوِت اِ .  ـْ َأْوَصػػاُى َمْوِعػػَد اآلِب »َبػػْؿ َيْنَتِظػػُروا  ،َعيُػػ
ـْ َفَسػَتَتعَ ْنػَوَأمَّا أَ  ،فَّ ُيوَحنَّا َعمََّد ِباْلَماءِ ألَ  ،الَِّذي َسِمْعُتُموُه ِمنِّي وِح اْلقُػُدِس لَػْيَس َبْعػَد َىػِذِه اأَليَّػاـِ ُت مَُّدوَف بِػالر 

 «.يرٍ ثِ ِبكَ 
وُح اْلقُػُدُس َعمَػْيُكـْ  ةً َتَناُلوَف قُػوَّ َسػ»ثػـ قػاؿ ليػـ  َوِفػي ُكػػؿِّ  ،َوَتُكوُنػوَف ِلػي ُشػُيودًا ِفػي ُأوُرَشػِميـَ  ،َمتَػى َحػؿَّ الػر 

َلى َأْقَصى ا ،َوالسَّاِمَرةِ  ،اْلَيُيوِديَّةِ   «. ضِ أَلرْ َواِ 
ـْ َيْنُظُروَف، َوَأَخَذْتُو َسَحاَبٌة َعفْ لَ وَ  .أَ  مَّا َقاَؿ َىَذا اْرَتَفَع َوُى ـْ  ْعُيِنِي
ـْ ِبِمَبػػاٍس َأْبػػَيَض وَ  َأي يَػػا »قَػػااَل: وَ  ،ِفيَمػػا َكػػاُنوا َيْشَخُصػػوَف ِإلَػػى السَّػػَماِء َوُىػػَو ُمْنَطِمػػٌؽ ِإَذا َرُجػػاَلِف قَػػْد َوَقفَػػا ِبِيػػ

ـْ َواِقِفػيَف َتْنظُػُروَف ِإلَػى السَّػَماِء؟ ِإفَّ َيُسػوَع َىػ ،ْلَجِميِمي وفَ الرَِّجاُؿ ا ـْ ِإلَػى السَّػَماِء ذَ َما َبػاُلُك ا الَّػِذي اْرَتفَػَع َعػْنُك
ـَ ِمػَف اْلَجَبػؿِ حِ «. َسَيْأِتي َىَكَذا َكَما َرَأْيُتُموُه ُمْنَطِمقًا ِإَلى السَّػَماءِ  لَّػِذي ُيػْدَعى َجَبػَؿ ا يَنئِػٍذ َرَجُعػوا ِإلَػى ُأوُرَشػِمي

 .(12-3: 1)أعماؿ  ِباْلُقْرِب ِمْف ُأورشميـ الَِّذي ُىوَ  ،ُتوفِ يْ الزَّ 
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 4صفحة 

 الغالف األخير
 

حقػػػػائؽ تاريخيػػػػة جػػػػرت منػػػػذ أكثػػػػر مػػػػف عشػػػػريف قرنػػػػًا، إال أف ثػػػػالث َصػػػػْمب المسػػػػيح ودفنػػػػو وقيامتػػػػو 
ألنيػػػػـ يعتػػػػّزوف بالمسػػػػيح وُيجّمونػػػػو فيرفضػػػػوف أف يقبمػػػػوا لػػػػو  دوثياحػػػػًا كبيػػػػرًا مػػػػف البشػػػػر ينكػػػػروف عػػػػدد

ػػػػػػػمب، و  جمػػػػػػػدات الجػػػػػػػالد المسػػػػػػػيح  صػػػػػػػيبأف ت حبيػػػػػػػب عػػػػػػػدو والؿ لػػػػػػػف يقبػػػػػػػ: يقولػػػػػػػوفاإلىانػػػػػػػة والصَّ
، مػػػػع أنػػػػو القػػػػػادر أف عنػػػػد حػػػػدىـ دوف أف ُيجػػػػري معجػػػػزة توقػػػػؼ ىػػػػؤالء األشػػػػرار ومسػػػػامير العسػػػػكر

كيػػػػػػؼ يسػػػػػػمح ا  لمبشػػػػػػر الخطػػػػػػائيف أف يرتكبػػػػػػوا كػػػػػػؿ ىػػػػػػذا الشػػػػػػر ثػػػػػػـ يبيػػػػػػدىـ بنفخػػػػػػة مػػػػػػف فمػػػػػػو!.. 
 عظيـ؟النبي الب

مػػػػػا يػػػػؤمف بوالقيامػػػػة، ألنػػػػو والػػػػػدفف ب الصػػػػم حػػػػدوثؽ غيػػػػر أف دارس كممػػػػة ا  المػػػػوحى بيػػػػػا يصػػػػدّ 
مو الوحي اإل  إليو. امنو أو يضيفو  ايحذفو  يمكف أف ي الذي وعد ا  أف يحفظو، فالليسجَّ

 ونحف ندعو القارئ الكريـ أف يكتشؼ في صفحات ىذا الكتاب ما يريد ا  أف يباركو بو.
 


