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إهداء
إلــى القس مكــرم روفائيل
والشــيوخ األفاضل
عــادل عبيــد اهلل ،كامل ســامي ،ريمون مرقص
دمتم بركة لي  ..ولكنيسة الرب

مقدمة
اإلخوة واألخوات األحباء يف المسيح يسوع ..
نعمة وسالم ..
لمــا بنقــرا قصــة الخــروج يف العهــد القديــم بنشــوف قصــة فــداء
عظيــم حصــل لشــعب اللــه مــن العبوديــة بهــدف الشــركة مــع اللــه.
لكــن كل القصــة دي كانــت بتشــاور علــى فــداء أعظــم  ...فــداء
يســوع المســيح لشــعبه مــن عبوديــة الخطيــة والشــيطان والمــوت.
هــدف التأمــات دي إنهــا توجــه قلبــك وفكــرك وقــت االحتفــال
بعيــد القيامــة ناحيــة المخلــص العظيــم اللــي جِــه وضمــن فــداء
أبــدي لشــعبه ،وصالتنــا إن العيــد ده يكــون فرصــة تشــبع فيهــا
بعمــل «خــروف الفصــح» الكامــل والنهائــي اللــي بموتــه وقيامتــه
صنــع «خــروج» لشــعبه وبســبب كــده همــا يقــدروا يعيِّــدوا بفــرح
مالــي قلوبهــم ويشــهدوا عــن العمــل ده بحيــاة تمجــد المســيح ..
كتبــت التأمــات دي وســجلناها بالعاميــة المصريــة بهــدف
وصــول الرســالة لعــدد أكبــر مــن النــاس يف بالدنــا ،وصالتنــا ليكــم
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 -ةمدقم -

ولكنايســكم يكــون عيــد مجيــد مليــان بالتركيــز علــى الفــادي ،اللــي
ليــه وحــده كل المجــد.
عايز أشكر فريق خدمة «الصورة»
(جــون ،هانــي ،أننــد ،مــارك ،صبحــي ،أنــدرو ،جيوفاني ،رامز ،يوســف)
علــى تعبهــم يف تجهيــز الكتــاب ده للطباعــة ،وإتاحتــه للتنزيــل
المجانــي أوناليــن ،ورفــع التأمــات الصوتيــة بشــكل منفــرد علــى
الســاوند كالود واليوتيــوب ،وتوصيلــه لكنايــس كتيــر يف وقــت العيــد
عشــان عــدد كبيــر مــن شــعب اللــه يف كل بالدنــا يســتمتعوا بالعيــد
بشــكل مختلــف.
تقدروا توصلوا لكل حاجة خاصة بالكتاب ده أونالين
بإنكم تمسحوا الـ  QRده ..

"ف ِْصحَنَا أَي ْ ً
ح ألَجْل ِنَا ،إِذًا لِنُعَيِّدْ "..
ح قَدْ ذُب َ
ضا الْمَسِي َ
( 1كورنثوس )8 ،7 :5
شر يف عاطف فهيم
أبر يل 2022
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-1الفداء مش خطة بديلة
بنقــرا يف رســالة الرســول بولــس ألفســس اإلصحــاح األول إن الفداء
مــش خطــة بديلــة ،مــش إلن الســقوط حصــل فاللــه إضطــر إنــه
يفدينــا ،لكنهــا كانــت خطــة اللــه مــن قبــل تأســيس العالــم…
اللــه إختــار لنفســه شــعب مــن قبــل تأســيس العالم يف المســيح،
وأرســل المســيح علشــان يفديهــم ويخلصهــم ويكونــوا شــعب للــه
وابنــاء للــه ،ويف اإلتفــاق ده بنشــوف إن اآلب كان لــه أدوار واالبــن
لــه أدوار… وأنــا عايــز أتكلــم معاكــم النهــاردة علــى أدوار االبــن…
يف اإلتفــاق األزلــي مــا بيــن اآلب واالبــن بنشــوف إن االبــن هيقــوم
بدوريــن ،دور الضامــن «ضامــن العهــد» وبنشــوف كمــان إنــه
هيكــون «وســيط العهــد»…
يعني إيه ضامن العهد؟
فكــرة الضامــن مرتبطــة بــإن واحــد هيســدد عــن واحــد أو هيويف
إلتزامــات حــد ،لــو الحــد ده ماقــدرش يلتــزم باللــي عليــه ،فمثــ ًا
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 -ةليدب ةطخ شم ءادفلا -

لــو واحــد طلــب قــرض مــن البنــك وعايــز يســدده ،وهــو بيطلــب
القــرض البنــك بيقولــه إحنــا عايزيــن ضامــن… ليــه بيبقــى البنــك
عايــز ضامــن؟ علشــان لــو الشــخص اللــي أخــد القــرض مقــدرش
يســدد القــرض اللــي عليــه ،الضامــن بيبقــي ملتــزم إنــه يســدد
القــرض…
والمســيح لعــب معانــا
الــدور ده ،المســيح سـدّد عننــا
مطالــب النامــوس ،النامــوس
اللــي إحنــا ماقدرنــاش نوفيــه،
المســيح تحمــل دينونــة
النامــوس عنــا… تحمــل غضــب
اللــه عنــا إلن إحنــا كنــا كاســرين
للوصايــا ،ولغايــة دلوقتــي إحنــا
كاســرين للوصايــا…

مش إلن السقوط
حصل فالله إضطر
إنه يفدينا ،لكنها كانت
خطة الله من قبل
تأسيس العالم

لكــن المســيح مــش بس تحمــل نتيجة كســرنا للوصايا ،المســيح
كمــان نفّــذ النامــوس عننــا… مشــكلتنا مــش بــس يف الحاجــات اللــي
إحنــا عملناهــا ،مشــكلتنا كمــان هــي األمــور اللــي كان مفــروض
نعملهــا وإحنــا ماعملنهــاش ،والمســيح تحمــل عنــا اإلتنيــن…
المســيح أطــاع الطاعــة اللــي إحنــا المفــروض نطيعهــا ،وكمــان
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 -ةليدب ةطخ شم ءادفلا -

دفــع تمــن العصيــان اللــي إحنــا المفــروض كنــا ندفعــه… لكــن مــش
بــس ده الــدور اللــي لعبُــه المســيح ،دور الضامــن أو ضامــن العهــد،
المســيح كمــان هــو وســيط العهــد…
وكلمــة الوســيط بتفكرنــا بــأدوار ُمح ـدّدة يف العهــد القديــم زي
النبــي والكاهــن والملــك… وكل األدوار دي كانــت بتشــاور علــى
أعظــم نبــي وأعظــم كاهــن وأعظــم ملــك… «يســوع المســيح»…
متأنـِّـس األدوار دي ،إنــه يكــون النبــي
فاللــه اآلب أعطــى االبــن ال ُ
والكاهــن والملــك بالنيابــة عــن شــعبه ،إنــه يكــون الوســيط اللــي
بيقــرب شــعبه للــه ،الوســيط اللــي بينــوب عــن شــعبه قــدام اللــه،
والوســيط اللــي بيمثــل اللــه لشــعبه… كان ضامــن العهــد وهــو
كمــان وســيط العهــد…
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-2اسم يسوع
موضــوع األســماء يف الكتــاب المقــدس ُملفِــت جـدًا ،دايمًــا النــاس
كانــت بتاخــد أســماء لهــا معنــى مرتبــط بحياتهــا أو بدعوتهــا يف
الخدمــة.
مثـ ًا ،إبراهيــم معنــى اســمه إنــه «أب لجمهــور كبيــر» .موســى
منتشــل مــن المــاء» .يشــوع معنــى اســمه «اللــه
معنــى اســمه «ال ُ
يُخلِّــص» .واســم يشــوع بالتحديــد كان ُمنتشــر بين شــعب إســرائيل
وف ِضــل ُمســتخدم لغايــة وقــت العهــد الجديــد ،لغايــة مــا يف يــوم
مــن األيــام ظهــر المــاك ليوســف ولمريــم وقــال ليهــم البشــارة عــن
والدة يســوع ،وكمــان قــال ليهــم عــن االســم ده بالتحديــد علشــان
يســموا بيــه المولــود اللــي جــاي!
«يســوع» نفــس االســم اللــي بنشــوفه يف العهــد القديــم يشــوع،
وزي مــا قولنــا معنــى االســم «اللــه يُخلِّــص» ...لكــن كان يف حاجــة
ُملفتــة وفريــدة جــدًا يف تســمية يســوع .إن المــاك ماقالــش
ليوســف بــس تســموه يســوع لكــن كمــان أكــد علــى معنــى االســم
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 -عوسي مسا -

ســت َلِدُ ٱبْنًــا
اللــي هــو الخــاص مــن الخطيــة .فبنقــرا يف متــى « ،٢١ :١ف َ َ
ـص َ
م».
ش ـعْبَه ُ مِ ـ ْ
س ـمَه ُ ي َ ُ
ن خَ َ
طايَاه ُـ ْ
ســوع َِ .لَن َّـه ُ يُخَلِّـ ُ
وَتَدْعُــو ٱ ْ
لكــن خلــي بالــك إن المــرة دي وهــو بيتكلــم ماقالــش إلن اللــه
هيخلّــص شــعبه مــن خطاياهــم ،لكــن قــال إن المولــود ده هــو
نفســه اللــي هيخلّــص شــعبه مــن خطاياهــم.
فمعنــى اســم يســوع «اللــه
يُخلِّــص» وبعديــن المــاك
ـص
يقــول «… ِلَن َّـه ُ (هــو!) يُخَلِّـ ُ
َ
م»...
شــعْبَه ُ مِــ ْ
ن خَ َ
طايَاهُــ ْ
وكإن المــاك بيقــول المولــود
ده هــو اللــه نفســه ،وهــو اللــي
جــاي علشــان يُخلِّــص شــعبه
مــن خطاياهــم…

المولود ده
هو الله نفسه،
وهو اللي جاي علشان
ُيخ ِّلص شعبه من
خطاياهم

يمكــن بنفتكــر القصــة دي أوقــات اإلحتفــال بالكريســماس ،لكــن
يف الحقيقــة قصــة الميــاد بترفــع عينينــا علــى الســبب الرئيســي
لمجــيء الــرب يســوع :وهــو إنــه جــه علشــان يبــذل نفســه ويخلَّــص
شــعبه مــن خطاياهــم.
فهل قبلت إن يسوع يخلصك من خطاياك؟
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-3معمودية المسيح والصليب
لمــا بييجــي يف بالنــا «يــوم الدينونــة» بنفتكــر «النــار» ،دايمًــا تفكيرنا
بيربــط بيــن النــار والدينونــة ،لكــن يف عُنصــر تانــي إرتبــط بالدينونــة يف
أوقــات كتيــر يف الكتــاب المقــدس وهــو الميــاه...
أيــوة الميــاه ،وقــت نــوح الدينونــة كانــت بالميــاه ،وكمــان وقــت
خــروج شــعب إســرائيل مــن مصــر كانــت دينونــة جيــش فرعــون
هــي الغــرق يف ميــاه البحــر.
علشــان كــده لمــا جــه يوحنــا المعمــدان يف العهــد الجديــد يدعــو
للتوبــة ،كان بيعمــد النــاس يف ميــاه نهــر األردن ،وكان اللــي بيتعمِّــد
بينــزل يف الميــاه ويطلــع تانــي وكإنــه بيقــول أنــا بعتــرف إنــي خاطــي
واســتحق دينونــة اللــه.
المفاجــأة بقــى إن يســوع المســيح اللــي مــن غيــر خطيــة ،يف
يــوم مــن األيــام راح يتعمِّــد مــن يوحنــا المعمــدان! ويوحنــا رفــض
يف األول وقــال لــه ،إزاي إنــت تتعمِّــد منّــي؟ ده أنــا اللــي المفــروض
أتعمِّــد منــك.
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أصر َّ وإتعمِّد من يوحنا ...لكن ليه عمل كده؟
لكن المسيح َ
يف المشــهد ده المســيح كان بيصــور لينــا مشــهد تانــي هيحصــل
يف نهايــة قصــة المســيح يف األناجيــل ،وهو مشــهد الصليب .بنشــوف
يف مشــهد المعموديــة إتحــاد المســيح بشــعبه ،وإزاي المســيح
هيتحمــل دينونــة خطاياهــم…
أيــوة ،هــو ده اللــي حصــل يف الصليــب ،مــع إنــه القــدوس اللــي
بــا خطيــة ،لكنــه إتعلّــق علــى الخشــبة علشــان يتحمــل دينونــة
شــعبه اللــي إتحــد بيهــم.
لكــن زي مــا الشــخص كان
بينــزل يف ميــاه المعموديــة
اللــي بتمثــل الدينونــة ويطلــع
منهــا تانــي ،برضــه المســيح
تحمــل دينونــة اللــه علــى
خطايانــا وهــو مِتعلّــق علــى
الصليــب ومــات ،لكنــه قــام
مــن المــوت يف اليــوم الثالــث
وقوِّمنــا معــاه!
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بنشوف في مشهد
المعمودية
إتحاد المسيح بشعبه،
وإزاي المسيح هيتحمل
دينونة خطاياهم

-4طاعة أساسها الحب
لمــا بنبقــى ســايقين ونشــوف ظابــط المــرور بنبقــى حريصيــن أوي
إننــا مانكســرش أي قانــون مــن قوانيــن المــرور ،بنبقــى مــش
عايزيــن نزعَّــل الظابــط مننــا ،مــش إلننــا بنحبــه ،لكــن إلننــا خايفيــن
منــه وخايفيــن ناخــد مخالفــة ...أهــم حاجــة يف العالقــة اللــي بنَّــا
وبيــن الظابــط ،هــي إننــا مناخــدش مخالفــة!
الحقيقــة يف نــاس عايشــة مــع ربنــا بالشــكل ده ،بتنفــذ الوصايــا
مــش إلنهــا بتحــب الوصايــا وال بتحــب اللــه ،لكــن إلنهــا مــش عايــزة
تتعاقــب!
هــل تحــب تكــون دي عالقتــك بــأوالدك أو بمراتــك؟ هــل تحبــي
يكــون جــوزك مابيغلطــش فيكــي علشــان مــش عايــز مشــاكل
معاكــي؟ وال عايــزاه مايغلطــش فيكــي إلنــه بيحبــك؟ هــل تحــب
مراتــك تكــون ُمخل َِصــة ليــك إلنهــا خايفــة منــك وال إلنهــا بتحبــك؟
ولــو إحنــا مانرضــاش غيــر بعالقــة مبنيــة علــى الحــب ،إزاي نتخيــل
إن اللــه ممكــن يرضــى بطاعــة مــش مبنيــة علــى الحــب؟
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اللــه مــش بــس عايــز نــاس مابتكســرش الوصايــا ،اللــه عايــز
شــعب بيطيعــه إلنــه بيحبــه ...هــي دي نوعيــة النــاس اللــي ممكــن
تعيــش مــع اللــه لألبــد…
وبصراحــة مشــكلة اإلنســان مــش بــس الغلــط اللــي بيعملــه،
لكــن كمــان فاللــي مــش قــادر يعملــه ...اإلنســان مــش قــادر يطيــع
اللــه طاعــة أساســها المحبــة…
علشــان كــده جِــذر الخطيــة ،هــو إننــا مــش بنحــب اللــه مــن كل
َّ
وبنفضــل حاجــات كتيــرة عنــه.
قلبنــا وفكرنــا وقدرتنــا
يف ظــل العجــز والشــر
والتديــن المزيــف اللــي مــش
نابــع مــن الحــب اللــي البشــر
عايشــين فيــه ،جــه المســيح
علشــان يخلــص شــعبه ،مــش
بــس علشــان يســدد ديــن
خطاياهــم وجُرمهــم لكــن
كمــان علشــان يطيــع الطاعــة
اللــي محــدش فيهــم أطاعهــا...

الله مش بس عايز
ناس مابتكسرش
الوصايا،
الله عايز شعب
بيطيعه إلنه بيحبه

جــه المســيح وأطــاع الوصايــا بــا اســتثناء ،إلنــه بيحــب اللــه مــن
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كل قلبــه وفكــره وقدرتــه…
المســيح أطــاع حتــى المــوت مــوت الصليــب ،علشــان يرجَّــع
شــعبه يعيــش مــع اللــه إلــى األبــد ،شــعب بيطيــع اللــه إلنــه عــرف
محبــة اللــه ...المســيح يســوع هــو المخلــص اللــي إحنــا محتاجينُــه!
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-5خروف الفصح وجبل التجلِّي
عيــد الفصــح كان لــه أهميــة خاصة لشــعب إســرائيل ،كانــوا بيحتفلوا
بيــه يــوم  ١٤مــن الشــهر األول يف الســنة العبريــة ،وهمــا بيفتكــروا
الخــاص العظيــم مــن أرض مصــر وقــت الخــروج.
إلن يف وقــت الخــروج وتحديــدًا قبــل الضربــة العاشــرة بتاعــة
مــوت األبــكار ،الــرب طلــب مــن شــعب إســرائيل إن كل عيلــة أو
عيلتيــن يدبحــوا خــروف ويرُشــوا مــن الــدم بتاعــه علــى القائمتيــن
والعتبــة بتاعــة البيــت ،وياكلــوه ليلــة الخــروج مشــوي بالنــار مــع
فطيــر مــن غيــر خميــر ومعــاه أعشــاب ُمــرة .وده إلن يف الليلــة دي
مهلِــك هيعــدي علــى كل بيــت يف أرض مصــر ،والبيــت
المــاك ال ُ
اللــي مــش هيكــون حاطــط دم الخــروف هيمــوت فيــه االبــن البكــر،
فبــدل مــا االبــن البكــر يمــوت ،خــروف الفصــح هــو اللــي كان الزم
يمــوت.
يســوع المســيح جــه وإتولــد يف وســط األمــة اللــي كان العيــد ده
أهــم أعيادهــا .مــش بــس كــده إحنــا نقــدر كمــان نقــول إن حيــاة
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وخدمــة المســيح إتشــكلوا يف ضــوء العيــد ده… يوحنــا المعمــدان
حــب يلَخّــص ميــن هــو المســيح وجــاي يعمــل إيــه بالظبــط ،قــال
ســوع َ ُمقْبِــ ًا إِلَيْــه ِ ،فَق َ َ
الكلمــات دي« :و َ ِف ٱلْغَــد ِ ن َ َ
ــال:
ظــر َ يُوحَنَّــا ي َ ُ
ه ُ ـوَذَا حَمَـ ُ
ع خَطِي َّـة َ ٱلْعَال َـمِ!» (يوحنــا .)٢٩ :١
ـل ٱللــه ِ ٱل َّـذ ِي يَرْف َـ ُ
مــن األحــداث الفريــدة يف حيــاة المســيح ،هــو ظهــوره يف هيئــة
ُممجــدة علــى جبــل التجلــي مــع موســى وإيليــا ،اللــي البشــير لوقــا
إتكلــم عنــه يف إصحــاح .٩
ملفــت يف الموقــف ده ،إن لوقــا بيقــول إن لمــا موســى وإيليــا
ال ُ
ن
ظهــروا معــاه علــى الجبــل إنهــم كانــوا بيتكلمــوا معــاه « ...عَــ ْ
ن يُكَمِّلَــه ُ ِف أُور ُ َ
م( ».لوقــا .)٣١ :٩
خُرُوجِــه ِ ٱلَّــذ ِي كَانَ عَت ِيــدًا أ َ ْ
شــل ِي َ
لوقــا إســتخدم كلمــة خاصــة هنــا وهــي «خروجــه» وهــي نفــس
الكلمــة اللــي بتوصــف قصــة الخــروج مــن مصــر .لوقــا ســمى عمــل
المســيح الخالصــي اللــي هيعملــه يف أورشــليم «خــروج».
أيــوة ،لمــا المســيح مــات وقــام كان بيقــود شــعبه وبيحررهــم
مــن العبوديــة ،مــش عبوديــة فرعــون لكــن مــن عبوديــة الشــيطان
والخطيــة.
فــكل عيــد فصــح إحتفــل بيــه شــعب إســرائيل ،كان بيشــاور علــى
الفصــح الحقيقــي ،يســوع المســيح! كل عيــد فصــح كان بيشــاور
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علــى الخــروج الحقيقــي اللــي المســيح كان هيعملــه يف أورشــليم
لمــا هيســفك دمــه علشــان يرفــع خطيــة العالــم (يوحنــا .)٢٩ :١
والمــرة دي والمســيح
نفســه رايــح أورشــليم وقــت
عيــد الفصــح ،مكانــش بــس
كل عيد فصح إحتفل
رايــح علشــان يــاكُل خــروف
بيه شعب إسرائيل،
كان بيشاور على
الفصــح والفطيــر واألعشــاب،
الفصح الحقيقي،
لكــن علشــان يكــون هــو
يسوع المسيح
نفســه خــروف الفصــح ،اللــي
هيتحمــل مــرارة خطايانــا
ويمــوت علشــان يدينــا حياتــه
بصفتــه خبــز الحيــاة الواهــب حيــاة للعالــم (يوحنــا .)٣٣ :٦
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-6البَركَة واللعنة
«ربنــا يبــاركَك» و«ربنــا يبــارك ِك»… مصطلحــات بنقولهــا لكــن
بنبقــى مــش قاصدينهــا وال فاهمينهــا؟ يعنــي إيــه بركــة وميــن هــو
اللــي بيبــارك؟
يف الحقيقــة البركــة مصطلــح بنشــوفه يف الكتــاب المقــدس،
وكمــان بنشــوف عكســه اللــي هــو اللعنــة .والبركــة واللعنــة كل ِمــات
مرتبطــة بحاجــة اســمها العهــد.
والعهــد ده هــو اللــي بيوصــف عالقــة اللــه بشــعبه وبالنــاس
عمومًــا مــن بدايــة التاريــخ .العهــد دايمًــا بيكــون زي إتفــاق بيــن
طرفيــن .اإلتفــاق ده بيكــون لــه شــروط ،وكســر الشــروط دايمًــا
بيخلــي يف عقوبــة توصــل للمــوت ،والحِفــاظ علــى العهــد دايمًــا
بينتــج عنــه بركــة وســام.
فمثــ ًا يف جنــة عــدن بنشــوف اللــه بيعمــل مــع آدم وحــواء
عهــد ،وبيحُــط وصيــة واحــدة ...إســتمرار آدم يف الطاعــة كان معنــاه
إســتمرار البركــة ،وكســره للوصيــة يعنــي اللعنــة.
- 41 -

و
ةنعللا ةَكرَبلا -
-

علشــان كــده بنشــوف إن أول مــا آدم أخطــأ ،ظهــرت اللعنــة...
اتطــرد آدم وحــواء مــن محضــر اللــه وإتقــال لــه إن األرض ملعونــة
بســببك… مــن ســاعتها لغــة اللعنــة بــدأت تزيــد وطبعًــا البُعــد عــن
اللــه.
كمــان بنشــوف لغــة البركــة واللعنــة يف عالقــة اللــه بشــعب
إســرائيل ،اللــي كانــت برضــه عالقــة عهديــة ...فيقــول ليهــم يف
تثنيــة  ٢٨عــن بــركات الطاعــة ولعنــات العصيــان.
وبنشــوف إن البركــة واللعنــة مرتبطيــن بــكل حاجــة يف الحيــاة...
يعنــي الطاعــة هيبقــى معناهــا إن كل الحيــاة متباركــة ،والعصيــان
معنــاه إن كل الحيــاة ملعونــة .فالحيــاة الملعونــة مــش معناهــا إن
إنــت مــش هتــاكُل ومــش هتشــرب ،لكــن أي حاجــة إنــت بتعملهــا
هيكــون الــرب مــش راضــي عنــك فيهــا…
والرســول بولــس بيســتخدم الفكــرة دي يف العهــد الجديــد،
وهــو بيقــول إن غضــب اللــه ُمعلّــن مــن الســماء علــى جميــع فجــور
النــاس واثمهــم ،فالــرب غاضــب بســبب الخطيــة والعصيــان ،وإحنــا
كل يــوم بنكســر وصايــا اللــه ،مــش إحنــا بــس لكــن ده كمــان كل
العالــم.
وده اللــي بيأكــده بولــس يف رســالة غالطيــة إصحــاح ٣وعــدد١٠
- 42 -

و
ةنعللا ةَكرَبلا -
-

ــوس
ن أَعْمَــالِ ٱلنَّا ُم ِ
م مِــ ْ
وهــو بيقــولِ « :لَنَّ جَمِيــعَ ٱلَّذ ِيــنَ هُــ ْ
ن َل يَثْب ُـ ُ
م تَح ْـ َ
ت
ب« :مَلْعُــونٌ ك ُ ُّل مَـ ْ
(الوصايــا) ه ُـ ْ
ت لَعْنَــة ٍِ ،لَنـَّه ُ مَكْتُــو ٌ
ــوس (الوصايــا) لِيَعْمَ َ
ــل
ــاب ٱلنَّا ُم ِ
ِف جَمِيــعِ مَــا هُــو َ مَكْتُــو ٌ
ب ِف ك ِت َ ِ
بِــه ِ» ».وإلن مفيــش حــد بيطيــع اللــه طــول الوقــت ،فالجميــع
تحــت لعنــة وعلشــان كــده غضــب اللــه ُمعلــن مــن الســماء…
لكــن كمــان بنشــوف يف الكتــاب المقــدس كالم كتيــر عــن البركــة
ووعــود بالبركــة .أول مشــهد بنشــوف فيــه كالم عــن البركــة ،كان
إلبراهيــم يف تكويــن  ،١٢لمَّــا الــرب وعــده هــو ونســله بالبركــة.
لكــن هيفضــل الســؤال هــو
علــى أي أســاس الــرب ممكــن
يباركنــا إحنــا دلوقتــي وإحنــا
بنكســر كالمــه كل يــوم؟ إزاي
ممكــن نســتمتع بالبركــة اللــي
الــرب وعــد بيهــا إبراهيــم؟
بولــس بيقــول إن ده ممكــن
يحصــل بــس «باإليمــان».

السكة الوحيدة
اللي تخلينا ننال البركة
اللي ربنا وعد بيها
هو إننا نكون
في المسيح

م مِنَ ٱ ْلِيمَــانِ يَت َبَارَكُونَ
ففــي غالطيــة  ٩ :٣بنقــرا« ،إِذًا ٱلَّذ ِيـنَ ه ُـ ْ
مؤْمِــنِ ».بمعنــى إن اللــي هيحــاول يكــون ُمبــارَك
مَ ـعَ إِبْرَاه ِي ـ َ
م ٱل ْ ُ
مــن اللــه مــن خــال طاعتــه مــش هيعــرف ،إلن زي مــا قولنــا
- 43 -

و
ةنعللا ةَكرَبلا -
-

ملعــون كل مــن ال يثبُــت يف جميــع مــا هــو مكتــوب يف الوصايــا.
فســكة إننــا نطيــع الوصايــا علشــان نكــون مقبوليــن و ُمبارَكيــن
مــن اللــه هتخلينــا ننــال اللعنــة إلننــا مــش هنقــدر نطيــع كل الوصايا
بالكامــل.
لكن اإليمان بإيه؟ اإليمان بيسوع المسيح!
ليــه اإليمــان بيســوع المســيح هــو طريــق البركــة والقبــول أمــام
اللــه؟
ح
ـص معايــا بولــس بيقــول إيــه يف غالطيــة «« ١٤ ،١٣ :٣الْمَ ِ
بـُ ّ
ســي ُ
َ
َ
ب:
ن لَعْنَــة ِ ٱلنَّا ُمـ ِ
ٱفْتَدَانـَـا مِ ـ ْ
ـوس ،إِذ ْ َ
صــار َ لَعْن َـة ً ِلجْل ِنَــاِ ،لن َّـه ُ مَكْتُــو ٌ
ـق عَلَــى خ َ َ
ن عُلِّـ َ
م
م ل ِ ْلُمَـ ِ
«مَلْعُــونٌ ك ُ ُّل مَـ ْ
شــبَة ٍ» .لِتَصِيــر َ بَرَك َـة ُ إِبْرَاه ِيـ َ
ســوع َ…» الســكة الوحيــدة اللــي تخلينــا ننــال البركــة
ِف ٱلْمَ ِ
ـيح ي َ ُ
سـ ِ
اللــي ربنــا وعــد بيهــا هــو إننــا نكــون «يف المســيح».
إلن المســيح هــو اللــي تحمّــل اللعنــة ،لعنــة كســرِنا إحنــا الوصايا.
وبســبب المســيح وحــده ممكــن ننــال البركــة والقبــول مــن اللــه يف
كل حياتنــا ،ويف كل ظروفنــا نبقــى ُمبارَكيــن مــن اللــه ،إلن اللــه
بيبُــص لينــا يف المســيح اللــي تحمّــل اللعنــة عننــا يف الصليــب.
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-7المسيح ثبَّت وجهه نحو أورشليم
مــن أشــهر المشــاهد يف حيــاة المســيح علــى األرض ،كانــت دخولــه
أورشــليم علــى حمــار ،وإســتقبال اليهــود لــه بســعوف النخــل.
ب
التالميــذ ف ِرحــوا جــدًا بوصــول المســيح ألورشــليم «وَلَمَّــا قَــر ُ َ
مهُــور ِٱلت َّ َلمِيــذ ِ يَفْرَحُــونَ
ع ِنْــدَ ُمنْحَــدَر ِجَبَــلِ ٱلز َّيْتُــونِ ،ٱبْتَــدَأ َك ُ ُّل ج ُ ْ
ت ٱلَّتِــي ن َ َ
ظـرُوا»،
صـو ْ ٍ
ت عَظِيـمٍِ ،لَجْــلِ جَمِيــعِ ٱلْق ُـوَّا ِ
وَي ُ َ
ســبِّحُونَ ٱللـه َ ب ِ َ
(لوقــا .)٣٧ :١٩
مفيــش شــك المشــهد فكَّــر التالميــذ بزكريــا  ٩ :٩اللــي بنقرا فيه
ت أُور ُ َ
صهْي َـوْنَ ،ٱهْتِفِــي يـَـا بِن ْـ َ
م .ه ُ ـوَذَا
«اِبْت َهِجِــي ج ِ ـدًّا يـَـا ٱبْن َـة َ ِ
شــل ِي َ
مَل ِـك ُ ِ ْ
ك يَأتـ ِـي إِلَي ْـكِ .ه ُـو َ عَــاد ٌِل وَمَن ُْصــور ٌ وَد ِي ـعٌ ،وَرَاك ِـ ٌ
ب عَلَــى حِمَــار ٍ
َ
وَعَلَــى جَحْـ ٍ
ـص! آه ِ
ب خَلِّـ ْ
ـش ٱبـْـنِ أتـَـانٍ» .ومــز « ٢٦ ،٢٥ :١١٨آه ِ يـَـار َ ُّ
ب أَنْق ِـذْ! ُمبَــار َ ٌ
ب».
سـ ِ
ك ٱ ْلتـ ِـي بِٱ ْ
م ٱلــر َّ ِّ
يـَـار َ ُّ
ابــن داود جــه علشــان يخلَّــص ،ملــك إســرائيل أهــو ومــش بــس
إســرائيل لكــن ملــك كل األرض ومــن البحــر إلــى البحر (زكريــا ،)١٠ :٩
جــاي لمدينتــه علشــان يملــك بالبــر والســام .غالبًــا الموضــوع كان
- 47 -

 -يلشروأ نوح ههجو تَّبث حيسملا -

شــبه الهتــاف الثــوري ،وكإنهــم بيســتعدوا لإلنتصــار ،ومســتنيين بس
إشــارة المســيح للهجــوم .يــا تــرى هيعملهــا إزاي؟ إزاي هيخلَّصهــم

مــن الحكــم الرومانــي؟ هيجيــب نــار مــن الســماء زي إيليــا وال
هيجيــب ضربــات زي الضربــات العشــرة بتاعــة موســى؟ يمكــن
نــاس كتيــر يف أورشــليم يف اليــوم ده إفتكــرت الخــروج مــن مصــر
وهزيمــة فرعــون وجيشــه ،وخاصــة إن نــاس كتيــرة يف أورشــليم
موجــودة علشــان تســتعد لإلحتفــال بعيــد الفصــح ،اللــي بيفكرهــم
بالخــروج مــن مصــر!
اللــي بيأكــد األفــكار دي ،هــو هتــاف الشــعب يف اليــوم ده،
اللــي كان بيقــول «أوصنــا» يعنــي خلّصنــا وهمــا بيقتبســوا مــن
مزمــور  ،١١٨إلن هــو ده النــداء اللــي المفــروض الشــعب يقولــوه
منت َ َ
ظــر ابــن داود .وكمــان رد فعــل
وهمــا بينــادوا علــى المســيا ال ُ
َّ
بيوضــح إنهــم كمــان كانــوا فاهميــن نفــس الــكالم،
الفريســيين
وده خالهــم يطلُبــوا مــن المســيح يســكِّت التالميــذ ،إلنهــم كانــوا
متغاظيــن مــن شــعبية المســيح ومــن فكــرة إن النــاس شــايفينه
المســيا.
الفريســيين كمــان كانــوا قلقانيــن جــدًا مــن المشــاكل اللــي
ممكــن تحصــل مــع الرومــان يف األوقــات اللــي زي دي اللــي
أص ـ ًا بيبقــوا ُمتحفزيــن وقــت األعيــاد اليهوديــة و ُمســتعدين إنهــم
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يتعاملــوا بقســوة قــدام أي إحتمــال لثــورة.
الغريــب يف المشــهد إن المســيح ماســتجابش للفريســيين
ومارفضــش هتــاف التالميــذ ،فمــع إن ف ِهــم التالميــذ للمشــهد
مكانــش دقيــق ،إلنهــم كانــوا فاهميــن إن الموضــوع مرتبــط
بالخــاص مــن الحكــم الرومانــي ،لكــن المســيح مارفضــش اللــي
قالــوه عنــه وال اللــي اقتبســوه مــن العهــد القديــم .بالعكــس ده
حقــق نبــوة زكريــا بالظبــط ودخــل راكــب علــى جحــش .فاللــي قالــوه
التالميــذ يف جوهــرُه ســليم ،لكــن أحــداث بقيّــة األســبوع هتغيّــر
تفكيرهــم علشــان يفهمــوا المعنــى الحقيقــي إلنتصــار المســيح.
فالتالميــذ كانــوا مســتنيين النجــاح والن ُصــرة ،وخاصــة وهــو
بيعمــل معجــزات ويقــوِّم الموتــى ،وبالنســبة ليهــم دلوقتــي
المفــروض يســوع رايــح مدينتــه علشــان يقضــي علــى أعدائــه.
فأورشــليم بالنســبة للتالميــذ هــي مــكان المجــد والســلطان والقــوة
والنجــاح والمكانــة .ومــع إنهــا فعــ ًا المــكان اللــي هيتحقــق فيــه
الن ُصــرة علــى األعــداء ،لكنهــم مكانــوش شــايفين األعــداء الحقيقيين
اللــي المســيح رايــح يهزمهــم ،المــوت والخطيــة وإبليــس.
كمــان كانــوا فاكريــن إن الن ُصــرة والمجــد هايتحققــوا علــى
طــول أول مــا يوصــل أورشــليم ،لكــن مكانــوش شــايفين إن الن ُصــرة
دي هتتحقــق باأللــم والمــوت مــوت الصليــب.
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كانــت أورشــليم بالنســبة للتالميــذ مــكان المجد وإعالن الســلطة
لكــن بــدون ألــم ومــوت ،لكــن بالنســبة للمســيح أورشــليم كانــت
مــكان المجــد والملــك ،لكــن مــن خــال األلــم والمــوت .علشــان
كــده المســيح ثبَّــت وجهــه ناحيــة أورشــليم (لوقــا  .)٥١ :٩المســيح
ماهربــش ،ومكانــش ضحيــة يف إيــد اليهــود والرومــان ،المســيح
كان عــارف هــو رايــح علشــان إيــه ،هــو كان جــاي مخصــوص علشــان
الســاعة دي.
ــس أَحَــدٌ
المســيح كان رايــح لأللــم والمــوت بإرادتــه« ...لَي ْ َ
يَأْخُذُهَــا مِنِّــي ،بـَ ْ
نأَ َ
ـل أ َ َ
ضعَهَــا
طانٌ أ َ ْ
ضعُهَــا أَنـَـا مِ ـ ْ
ســل ْ َ
ن ذَاتـ ِـي .لـ ِـي ُ
ن آخُذَهَــا أَي ْ ً
ضــا…» (يوحنــا .)١٨ :١٠
طانٌ أ َ ْ
ســل ْ َ
وَلِــي ُ
ســفر الرؤيــا بيورينــا مشــهد شــبه دخــول المســيح ألورشــليم،
لكــن بيورينــا المشــهد اللــي هنكــون عليــه يف النهايــة« .بَع ْ ـدَ ه َ ـذَا
نَ َ
ظــر ْ ُ
م
ن ك ُ ِّل ٱ ْلُمَـ ِ
ع أَح َـدٌ أ َ ْ
ن يَع ُـدَّهُ ،مِـ ْ
ميَ ْ
ســتَطِ ْ
مـعٌ كَث ِيــر ٌ ل َـ ْ
ت وَإِذَا ج َ ْ
وَٱلْقَبَائِــلِ و َ ُّ
وب وَٱ ْلَلْسِــن َة ِ ،وَاقِفُــونَ أَمَــامَ ٱلْعَــر ْ ِ
ش وَأَمَــامَ
ٱلشــع ُ ِ
سـع َ ُ
م
ب بِيـ ٍ
ٱلْخَــرُوفُِ ،مت َ َ
ف ٱلنَّخْــلِ وَه ُـ ْ
م َ
ـض و َ ِف أَيْد ِيه ِـ ْ
ســر ْبِل ِينَ بِث ِيَــا ٍ
ـس عَلَــى
ت عَظِي ـ ٍ
ص ـو ْ ٍ
ص ِلِلَهِنَــا ٱلْجَالـِ ِ
م قَائِل ِي ـنَ« :ٱلْخ َـ َا ُ
صرُخُــونَ ب ِ َ
يَ ْ
ش وَلِلْخَــرُوفِ»( ».رؤيــا .)١٠ ،٩ :٧
ٱلْعَــر ْ ِ
اللــي ُ
شــفناه يف أورشــليم يــوم دخــول المســيح ،كان بروفــة
للمشــهد النهائــي ده! لكــن لــو كان المســيح قعــد علــى العــرش
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علــى طــول وقــت مجيئــه األول ،زي مــا التالميــذ كانــوا عايزيــن وزي
مــا إحنــا كتيــر بنعــوز ،لــو كان وافــق علــى المجــد مــن غيــر ألــم،
مكُنــاش هنشــوف وال هنقــرأ المشــهد الموجــود يف ســفر الرؤيــا.
فبيــن المشــهد األول
والمشــهد األخيــر ،يف أهــم
حــدث وهــو مــوت المســيح
وقيامتــه .المــوت اللــي حقــق
فيــه المســيح الخــاص
والنصــرة ،مفيــش نُصــرة وال
تمجيــد بــدون ألــم ،فأعدائنــا
هزمهــم ملِّكنــا بموتــه.

النهاردة المسيح
بيدعونا لطريق
النُ صرة ،اللي هنحمل
فيها صليبنا وإحنا
بنتبع الملك

علشــان كــده اللــي ماســكين ســعوف النخــل يف ســفر الرؤيــا
ص ِلِلَهِنَــا…» الخــاص
مــش بيقولــوا خلصنــا لكــن بيقولــوا« :ٱلْخ َـ َا ُ
تــم فعـ ًا .مــش بــس كــده دول كمــان البســين ثيــاب بيضــا والثيــاب
م
البيــض دي مغســولة بــدم المســيح « ...وَقَــدْ غ َ َّ
ســلُوا ثِيَابَهُــ ْ
وَبَي َّ ُ
م ِف دَمِ ٱلْخَــرُوفِ» (رؤيــا .)١٤ :٧
ضــوا ثِيَابَهُــ ْ
فاإلحتفــال النهائــي واللــي بنعملُّــه بروفــة النهــاردة ،هــو إحتفــال
باللــي عملــه المســيح ونصرتــه اللــي حققهــا بدمه.
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والنهــاردة المســيح بيدعونــا لطريــق الن ُصــرة ،بإننــا نثبِّــت وجهِنــا
ناحيــة أورشــليم ،مــش اللــي هناخــد فيهــا المناصــب والمراكــز
العاليــة ،لكــن اللــي هنحمــل فيهــا صليبنــا وإحنــا بنتبــع الملــك
ـي نَتَمَج َّـدَ أَي ْ ً
ضــا مَع َـه ُ؟»
وإحنــا فاكريــن « ...إ ِ ْ
ن كُنَّــا نَتَأَل َّـ ُ
م مَع َـه ُ ل ِكَـ ْ
(روميــة .)١٧ :٨
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-8لعن شجرة التين
المســيح عمــل معجــزات كتيــرة ج ـدًا يف حياتــه ،مــن شــفاء وطــرد
شــياطين وإشــباع للجمــوع وإقامــة موتــى ،وكان دايمًــا بيعمــل
معجــزات لخدمــة اآلخريــن مــش لنفســه .حتــى لمــا الشــيطان
قالــه يحـوِّل الحجــارة لخبــز علشــان يــاكُل ،رفــض! كمــان معجزاتــه
مكانــش فيهــا أي لعنــات أو دينونــة!
لكــن مــن أغــرب المعجــزات اللــي عملهــا المســيح ،كانــت يف
األســبوع األخيــر قبــل مــا يتصلــب ،وهــي لمــا لعــن شــجرة التيــن.
الغريب يف المشــهد ده إن المســيح بيظهر وكإنه اســتخدم ســلطانه
وقدرتــه علشــان احتياجــه الشــخصي ،إلنــه كان جعــان وعايــز يــاكُل
مــن شــجرة التيــن ،ولمــا مالقــاش فيهــا ثمــر قــام لعنهــا.
ليــه يعمــل المســيح كــده؟ ليــه المعجــزة دي مختلفــة عــن كل
حاجــة تانيــة يف معجــزات المســيح؟
علشــان نفهــم المعجــزة الفريــدة دي ،الزم نفهــم األحــداث اللــي
كانــت بتحصــل حواليها.
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المعجــزة دي حصلــت يف األســبوع األخيــر وبالتحديــد يــوم اإلتنين
اللــي بعــد حــد الزعــف .بعــد يــوم حــد الزعف المســيح راح بيــت عنيا،
إلن أورشــليم بتبقــى زحمــة جـدًا يف التوقيــت ده ،علشــان اإلحتفــال
بعيــد الفصــح اللــي هيحصــل قريــب .غالبًــا المســيح والتالميــذ كانــوا
بايتيــن يف بيــت لعــازر ومريــم ومرثــا .ويــوم اإلتنيــن الصبــح المســيح
وهــو رايــح أورشــليم جــاع وكان عايــز يــاكُل مــن شــجرة التيــن ولمــا
مالقــاش فيهــا تيــن راح لعنهــا.
وبعديــن مرقــس يكمــل ويحكــي لينــا إن المســيح دخــل
أورشــليم ،وراح الهيــكل وطــرد اللــي كانــوا بيبيعــوا ويشــتروا يف
الهيــكل ،وطهــر الهيــكل وقــال الكلمــات المشــهورة « ...بَيْتِــي بَي ْـ َ
ت
ـوص».
صـ ٍ
َ
مــوه ُ مَغَــارَة َ ل ُ ُ
ص ـ َاة ٍ يُدْعَــى لِجَمِيــعِ آ ْلُمَ ـمِ؟ وَأَنْت ُـ ْ
م جَعَلْت ُ ُ
(مرقــس  .)١٧ :١١ويف آخــر اليــوم خــرج بــرة أورشــليم .اليــوم اللــي
بعــده عــدى المســيح والتالميــذ علــى شــجرة التيــن مــرة تانيــة
فالقوهــا يبســت ونشــفت مــن األصــول .خــد بالــك معايــا مرقــس
بيحكــي القصــة إزاي :لعــن شــجرة التيــن – تطهيــر الهيــكل – شــجرة
التيــن يبســت بعــد اللعنــة .مرقــس بيورينــا عالقــة واضحــة بيــن
شــجرة التيــن وتطهيــر الهيــكل.
شــجرة التيــن اللــي كانــت مليانــة ورق ولكــن مــن غيــر ثمــر،
كانــت صــورة قويــة ألُمــة إســرائيل واللــي كان بيمثلهــا الهيــكل
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واللــي بيحصــل فيــه (ميخــا  .)١ :٧الهيــكل كان قلــب األُمــة اليهوديــة
وبيعبَّــر عــن حالتهــا وحياتهــا .ويف الوقــت ده الهيــكل كان بيورينــا كل
مظاهــر التديــن الظاهــري ،مــن كهنــوت وذبايــح وأعيــاد ،وعــدد كبيــر
جـدًا مــن النــاس اللــي بتعبُــد ،وكل أشــكال العبــادة المختلفــة ،لكــن
مــن غيــر مــا يكــون يف أي ثمــر حقيقــي ،مــن غيــر مــا يكــون يف عبــادة
حقيقيــة مــن القلــب.
كلهــا مظاهــر فارغــة مليانــة خــداع وغــش .البياعيــن بيبيعــوا
الذبايــح للنــاس اللــي جايــة مــن مســافات بعيــدة بأســعار ُمبالــغ
فيهــا ،وإلن النــاس دي مــش معاهــا العُملــة المناســبة علشــان
يشــتروا الذبايــح ،فبقــي يف نــاس بتغيِّــر عُملــة بإســتغالل وســرقة.
فالهــدف كان العبــادة وتقديــم الذبايــح واإلحتفــال بعيــد الفصــح،
ولكــن اللــي بيحصــل كان يف ُمنتهــى القُبــح وبيعبَّــر عــن حالــة قلــب
بعيــد عــن ربنــا .وده كان حــال إســرائيل ،تديــن مــن بــرة ولكــن
الحقيقــة بعيــدة كل البُعــد عــن العبــادة الحقيقيــة للــه ،نفــس
القــادة والكهنــة اللــي موجوديــن علشــان يحتفلــوا بعيــد الفصــح
متأنـِّـس.
بعــد كام يــوم هيقتلــوا ابــن اللــه ال ُ
علشــان كــده شــوفنا رد فعــل المســيح العنيــف وهــو بيطهــر
الهيــكل كنــوع مــن الدينونــة علــى اللــي بيحصــل ،وهــو بيتحــدى
ســلطة الكهنــة ،وبكــده كان بيديــن كل األمــة اليهوديــة زي مــا دان
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شــجرة التيــن اللــي كان بايــن عليهــا كل مظاهــر اإلثمــار مليانــة
ورق ،لكــن مــن غيــر ثمــر حقيقــي ،فــكان مصيرهــا اللعنــة ،وده
بالظبــط اللــي حصــل للهيــكل اللــي إتدمــر تمامًــا ســنة  ٧٠ميالديــة،
ومبقــاش يف ذبايــح وال أعيــاد زي مــا شــجرة التيــن يبســت مــن
األصــول.
الموضــوع ده مــش بــس
بيمــس أمــة إســرائيل واليهــود
وقــت المســيح ،لكــن بيمســنا
إحنــا كمــان النهــاردة ،كل
كنيســة بــا ثمــر مهمــا كانــت
مليانــة ورق ،هــي يف خطــر
كبيــر إنهــا تكــون شــجرة تيــن
يابســة بعــد شــوية.

ثمر الروح هو
الدليل الحقيقي
إننا ُمتحدين بالمسيح
بجد وفي طريقنا
لألبدية معاه

مــن غيــر قداســة حقيقيــة وحيــاة توبــة وإيمــان حقيقــي مــن
القلــب ،فمهمــا كانــت حجــم األحــداث ،واإلحتفــاالت يف األعيــاد،
ومظاهــر العبــادة والخدمــة اللــي بتحصــل يف الكنيســة ،هيبقــى
مالــوش الزمــة .يامــا كنايــس كانــت موجــودة ،لكنهــا إختفــت مــن
التاريــخ ،وبقيــت زي شــجرة التيــن اليابســة ،فيــن النهــاردة كنيســة
أفســس وســاردس وكل كنايــس ســفر الرؤيــا؟ فيــن كنيســة قرطــاج
- 58 -

 -نيتلا ةرجش نعل -

وهيبــو (اللــي كان يف يــوم مــن األيــام بيقودهــا أغســطينوس)؟ كام
كنيســة النهــاردة بقيــت ُمجــرد مــزار ســياحي؟ كنايــس كتيــرة كان
ليهــا ورق لكــن مــن غيــر ثمــر ،والنهــاردة بقيــت ميتــة زي شــجرة
التيــن.
خلــي بالــك اللــي لعــن ودان هــو المســيح شــخصيًا .والتحذيــر
ده مــش للكنايــس بــس لكــن لألفــراد كمــان ،ممكــن يكــون لينــا
مظاهــر التقــوى لكــن ُمنكريــن قوتهــا ،يمكــن يكــون عندنــا ورق زي
ورق التيــن ،بنــروح الكنيســة ونرنــم ونتنــاول وبنخــدم لكــن قلبنــا
ماتغيــرش وبالتالــي مفيــش ثمــر…
ثمــر الــروح هــو الدليــل الحقيقــي إننــا ُمتحديــن بالمســيح بجــد
ويف طريقنــا لألبديــة معــاه.
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ركِّــز كاتــب العبرانييــن علــى دور جوهــري للمســيح ،وهــو دوره
كرئيــس كهنــة .إيــه هــي مؤهــات رئيــس الكهنــة؟ وإزاي بياخــد
الــدور ده؟ وهــي إيــه طبيعــة شــغله؟… كل دي حاجــات كاتــب
العبرانييــن بيشــرحها لينــا.
أول حاجــة بيقولهــا لينــا إن رئيــس الكهنــة الزم يكــون لــه طبيعــة
النــاس اللــي بيمثلهــم ،والزم يكــون علــى عالقــة بالنــاس اللــي
هيتدّخــل علشــان مصلحتهــم .فهــو « ...مَأْخُــوذ ٍ مِ ـنَ ٱلنَّـ ِ
ـاس يُقَــامُ
ـاس…».
ِلَجْــلِ ٱلنَّـ ِ
كمــان كاتــب العبرانييــن بيقــول إن اللــي هيقــوم بالــدور ده
شــح نفســه علشــان يعمــل كــده ،وال حتــى الناس بتر ّ
مــش بير ّ
شـحُه
علشــان يعمــل الــدور الكهنوتــي ده ،لكــن بيقــول « َل يَأْخُــذُ أَحَــدٌ
سـه ِ ،بـَـلِ ٱلْمَدْع ُـو ُّ مِـنَ ٱللــه ِ…» (عبرانييــن .)٤ :٥
ه َـذِه ِ ٱلْوَظِيف َـة َ بِنَف ْ ِ
يعنــي اللــه نفســه هــو اللــي الزم يــدي الوظيفــة دي للشــخص اللــي
يختــاره.
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ويكمــل الكاتــب ويقــول إن المســيح نفســه أخــذ الوظيفــة دي
ح أَي ْ ً
مــن اللــه «كذَل ِـ َ
ـس
ك ٱلْمَ ِ
م يُمَج ِّـدْ نَف ْ َ
س ـه ُ لِيَصِيــر َ رَئِيـ َ
ضــا ل َـ ْ
ســي ُ
كَهَنَــة ٍ ،بَــلِ ٱلَّــذ ِي ق َ َ
ــال لَــه ُ« :أَنْــ َ
ت ٱبْنِــي ،أَنَــا ٱلْيَــوْمَ وَلَدْتُــكَ»»
(عبرانييــن .)٥ :٥
الحاجــة التانيــة اللــي بيقولهــا كاتــب العبرانييــن هــو إن رئيــس
ـاس ِف مَــا لِلـه ِ »…،يعنــي ُ
شــغله خــاص
الكهنــة « ...يُقَــامُ ِلَجْــلِ ٱلنَّـ ِ
بعالقتهــم باللــه ،بيعمــل حاجــة ُمقدمــة للــه .كل جوانــب الكهنــوت
ومســئوليته موجهــة للــه .فرئيــس الكهنــة بينــوب عــن النــاس،
وبيوجِّــه اللــي بيعملــه ناحيــة ربنــا ،وأهــم وأول حاجــة بيعملهــا هــي
طايـَـا».
ح عَــنِ ٱلْخ َ َ
« ...يُق َـدِّمَ قَرَابِي ـنَ وَذَبَائ ِـ َ
ـس
ويأكــد الكاتــب نفــس الــكالم يف عبرانييــن ِ « ٣ :٨لَنَّ ك ُ َّل رَئِيـ ِ
ح…» وهــو ده الــدور اللــي
ــي يُقَــدِّمَ قَرَابِيــنَ وَذَبَائِــ َ
كَهَنَــة ٍ يُقَــامُ لِك َ ْ
المســيح عملــه بصفتــه رئيــس الكهنــة .كان الزم يقــدم ذبيحــة للــه،
إلن زي مــا قولنــا دور رئيــس الكهنــة دايمًــا موجَّــه للــه ،والذبيحــة
دي عــن الخطايــا.
النــص مــش بيقــول هيقــدم ذبيحــة بــس عــن الخطيــة بشــكل
عــام لكــن عــن الخطايــا ،أي خطايــا؟ خطايــا النــاس اللــي بيمثلهــم،
النــاس اللــي اللــه أقا ُمــه علشــان يمثلهــم.
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هــو ده معنــى كفــارة المســيح اللــي بنشــوفها مشــروحة يف دور
المســيح الكهنوتــي ،وهــو بيقــدم نفســه للــه ذبيحــة للتكفيــر عــن
خطايــا شــعبه.
أوعــى تتخيــل مشــهد الصليــب وكإن المســيح فيــه مجــرد ضحية
بيتألــم فيهــا بصفتــه شــخص بــريء .مــوت المســيح مكانــش فيــه
المســيح ســلبي بيتعــرَّض ألمــور بتحصــل ضــده ،المســيح علــى
الصليــب كان بيعمــل دور إيجابــي ،كان بيقــدم نفســه بصفتــه
رئيــس كهنــة.
لــو المســيح كان بــس بيتألــم علــى الصليــب ،لــو مكانــش بيعمــل
دور إيجابــي ،لــو مكانــش بيقــدم نفســه فيبقــى كان بــس حمــل أو
ذبيحــة .والســؤال هنــا يبقــى ميــن كان بيقــدم الذبيحــة دي؟ ميــن
كان رئيــس الكهنــة اللــي كان بيقــدم الذبيحــة دي علــى الصليــب؟…
مانقــدرش نقــول اللــه اآلب وال نقــدر نقــول الــروح القــدس ،إلن
زي مــا قولنــا رئيــس الكهنــة الزم يكــون مأخــوذ مــن النــاس ،االبــن
متأنـِّـس كان مأخــوذ مــن النــاس.
ال ُ
المســيح كان هــو الذبيحــة وهــو رئيــس الكهنة .المســيح مكانش
مجــرد شــخص بيتألــم وهــو بيمــوت علــى الصليــب وهــو بيتحمِّــل
دينونــة خطايانــا ...المســيح كان بيقــدم نفســه للــه ألجــل خطايــا
شــعبه.
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مفيــش حــد فينــا وهــو
بيمــوت بيبقــى إيجابــي ،المــوت
حاجــة بتحصــل فينــا ،حاجــة
بنتحمِّلهــا ،لكــن المســيح كان
بيعمــل دور إيجابــي يف موتــه،
كانــت ُمهمتُــه إنــه يمــوت ،هــو
جِــه علشــان يمــوت ويقــدم
نفســه فديــة عــن كثيريــن.

المسيح كان
هو الذبيحة
وهو رئيس الكهنة،
المسيح كان بيقدم
نفسه لله ألجل
خطايا شعبه

أيــوة المســيح تألــم مــن الخُطــاة ،أيــوة اليهــود ســلِّموه والرومان
قتلــوه والشــيطان جربــه وعذبــه واآلب ســحقه بالحَــز َن ،لكنــه كمــان
ثبَّــت وجهــه نحو أورشــليم.
المســيح كان بيقــدم نفســه للــه بصفتــه رئيــس الكهنــة ،بيقــدم
نفســه ذبيحــة للــه عــن خطايــا شــعبه.
المســيح كان يف ُمنتهــى القــوة يف مشــهد الصلــب ،مــع كل
األلــم والعــذاب والتجريــح والتهزيــق اللــي إتعــرض لــه ،ماتهاونــش
وماتراجعــش لحظــة إنــه يكمــل دوره كرئيــس كهنــة ،محبتــه
للكنيســة كانــت فــوق الوصــف ،المســيح أحــب الكنيســة وبــذل
نفســه ألجلهــا (أفســس .)٢٥ :٥
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ـص معايــا علــى الشــواهد دي وســبِّح اللــه وإنــت بتشــوف يعنــي
بـ ُ ّ
إيــه المســيح كان بيعمــل دور إيجابــي وهــو بيمــوت علــى الصليــب:
م ل َـه ُ بَي ْـنَ ٱ ْلَعِــزَّاء ِ وَمَـعَ ٱلْع ُ َ
(إشــعياء « )١٢ :٥٣لِذَلـِ َ
ظمَــاء ِ
ك أَق ْ ِ
سـ ُ
س ـه ُ وَأُح ْ ِ
ب لِلْمَ ـو ْ ِ
يَق ْ ِ
م غَن ِيمَ ـةً ،مِ ـ ْ
ت نَف ْ َ
ـي مَ ـعَ
ن أَجْــلِ أَن َّـه ُ َ
سـ ُ
ســك َ َ
صـ َ
أَثَمَــة ٍ»…،
ت لِيُخ ْـدَمَ بـَ ْ
ســانِ أَي ْ ً
ـل
م يـَـأ ْ ِ
(مرقــس ِ « )٤٥ :١٠لَنَّ ٱب ْـنَ ٱ ْلِن ْ َ
ضــا ل َـ ْ
ن كَث ِير ِي ـنَ».
س ـه ُ فِدْي َـة ً ع َـ ْ
لِيَخ ْـدِمَ وَلِيَب ْـذ َِل نَف ْ َ
ح
ح ،وَٱلرَّاعِــي َّ
(يوحنــا « )١٨ ،١٧ ،١١ :١٠أَنـَـا ه ُـو َ ٱلرَّاعِــي َّ
ٱلصالـِ ُ
ٱلصالـِ ُ
بِ ،لَنـِّـي أ َ َ
ســي
ع نَف ْ ِ
يَب ْـذ ُِل نَف ْ َ
ضـ ُ
س ـه ُ عَــنِ ٱلْخِــرَافِ ...لِه َـذَا يُحِبُّنِــي ٱ ْل ُ
ـس أَح َـدٌ يَأْخُذُهَــا مِنِّــي ،بـَ ْ
ـل أ َ َ
ِلخُذَهَــا أَي ْ ً
ن ذَاتـ ِـي.
ضعُهَــا أَنـَـا مِـ ْ
ضــا .لَيْـ َ
ضــا .ه َـذِه ِ ٱلْوَصِيَّة ُ
نأَ َ
ن آخُذَهَــا أَي ْ ً
طانٌ أ َ ْ
طانٌ أ َ ْ
ســل ْ َ
ســل ْ َ
ضعَهَــا وَلـ ِـي ُ
لـ ِـي ُ
ن أَبـ ِـي».
قَبِلْتُهَــا مِـ ْ
سـد ِ ،فَإِنَّمَــا أَحْيَــاه ُ ِف
(غالطيــة  ...« )٢٠ :٢فَمَــا أَحْيَــاه ُ ٱ ْلنَ ِف ٱلْج َ َ
سـه ُ ِلَجْلِــي».
م نَف ْ َ
ســل َ َ
ٱ ْلِيمَــانِ ،إِيمَــانِ ٱبـْـنِ ٱللـه ِ ،ٱل َّـذ ِي أَحَبَّنِــي وَأ َ ْ
ح أَي ْ ً
ضــا
ســلُكُوا ِف ٱلْمَحَب َّـة ِ كَمَــا أَحَبَّنَــا ٱلْمَ ِ
(أفســس « )٢ :٥وَٱ ْ
ســي ُ
طيِّب َـةً».
م نَف ْ َ
سـه ُ ِلَجْل ِنَــا ،قُرْبَانـًـا وَذَبِيح َـة ً لِلــه ِ رَائِح َـة ً َ
ســل َ َ
وَأ َ ْ
م جَوْهَــرِه ِ،
ســ ُ
(عبرانييــن « )٣ :١ٱلَّــذ ِي ،وَهُــو َ بَهَــاء ُ مَجْــدِه ِ ،وَر َ ْ
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ـل ك ُ َّل ٱ ْل َ ْ
وَحَامِـ ٌ
طهِيــرًا
صن َـعَ بِنَف ْ ِ
شــيَاء ِ بِكَلِمَــة ِ قُدْرَتـِه ِ ،بَع ْـدَ مَــا َ
سـه ِ ت َ ْ
ــس ِف يَمِيــنِ ٱلْع َ َ
ظمَــة ِ ِف ٱ ْلَعَالِــي».
لِخ َ َ
طايَانَــا ،جَل َ َ
م يَدْخ ُ ْ
َاس
ــل إِلَــى أَقْــد ٍ
ح لَــ ْ
(عبرانييــن ِ « )٢٦-٢٤ :٩لَنَّ ٱلْمَسِــي َ
صن ُوعَــة ٍ بِي َـد ٍ أ َ ْ
شــبَاه ِ ٱلْحَق ِيق ِيَّــة ِ ،بـَ ْ
سـمَاء ِ عَيْنِهَــا ،لِي َ ْ
ظهَــر َ ٱ ْلنَ
ـل إِلَــى ٱل َّ
مَ ْ
سـه ُ مِــرَارًا كَث ِيــرَةً ،كَمَــا يَدْخُـ ُ
ـل
أَمَــامَ وَجْــه ِ ٱللــه ِ ِلَجْل ِنَــا .و َ َل لِيُق َـدِّمَ نَف ْ َ
ســنَة ٍ بِــدَمِ آخَــرَ .فَــإِذ ْ ذَا َ
يــس ٱلْكَهَنَــة ِ إِلَــى ٱ ْلَقْــد ِ
ك كَانَ
رَئ ِ ُ
َاس ك ُ َّل َ
ْ
َ
َ
سـ ِ
م مِــرَارًا كَث ِيــرَة ً ُمن ْـذُ تَأ ِ
ـيس ٱلْعَال َـمِ ،وَلَك ِن َّـه ُ ٱ ْلنَ ق َـدْ
بأ ْ
ن يَتَأل َّـ َ
يَجِـ ُ
ظهِــر َ مَــرَّة ً ع ِن ْـدَ ٱنْق َِضــاء ِ ٱلدُّهُــور ِلِيُبْطِـ َ
أُ ْ
سـه ِ».
ـل ٱلْخَطِي َّـة َ بِذَبِيح َـة ِ نَف ْ ِ
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يعنــي إيــه إتضــاع ،إمتــى بنقــول إن فُــان ده متواضــع؟ غالبًــا لمــا
بنبقــى عارفيــن إن الشــخص ده يف مكانــة كبيــرة ،لكــن بيعمــل
حاجــات ماتتناســبش مــع مكانتــه.
يعنــي تخيــل مث ـ ًا رئيــس جمهوريــة يــزور مــكان عــام علشــان
يــاكُل فيــه ،ويبــدأ يخــدم النــاس الموجــودة ويجيــب ليهــم األكل،
وبعــد مــا يــاكُل يقــوم يغســل األطبــاق ...منظــر غريــب مــش كــده؟
ميــن ممكــن يتوقعــه؟ يمكــن النــاس ماتقولــش إن ده تواضــع لكــن
جنــان.
مفيــش تواضــع ممكــن يتقــارن باللــي عملــه المســيح ،الرســول
بولــس بيقــول إن المســيح وهــو ُمعــادل للــه أخلــى نفســه وأخــد
طــل يبقــى اللــه ،لكنــه
صــورة عبــد .أخلــى نفســه مــش معناهــا إنــه ب ّ
بقــي إنســان.
إتضع وإتحد بالبشر وأخد طبيعتهم وبقي عليه التزامهم!
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مذهــل إن إتضــاع
ال ُ
المســيح ماوقفــش لحــد هنــا،
مــش بــس جــه علشــان يبقــى
واحــد مننــا ،ده جــه علشــان
يحمــل عارنــا وخطايانــا
ويتحمــل دينونــة شــعبه
صــه.
علشــان يخل ّ ُ

من أجل السرور
الموضوع أمامه،
إحتمل الصليب
مستهينً ا بالخزي

لمــا بنوصــل لمشــهد المحاكمــة والصلــب ،بنشــوف إتضــاع
المســيح ووداعتــه يف أقــوى صــورة ليهــم.
األناجيــل بتحكــي لينــا شــوية تفاصيــل عــن اللــي حصــل يف
المســيح ،بعــد محاكمتــه بيتســلم لعســاكر رومــان يف منتهــى
القســوة والوحشــية ،يف مقــر الحكــم بتــاع بيالطــس بيجمعــوا عليــه
كتيبــة رومانيــة علشــان يســتهزأوا بيــه ويهينــوه ،يعــروه ويلبســوه
ســكوه عصايــة علشــان يتريقــوا
عبايــة ويعملــوا لــه تــاج شــوك ،ويم ِّ
عليــه ،ويقولــوا الســام يــا ملــك اليهــود ،وبعدهــا ياخــدوا العصايــا
طعــوا
دي ويضربــوه بيهــا علــى دماغــه ويتِفّــوا عليــه ،وبعدهــا يق ّ
هدومــه ويعملــوا عليهــا قُرعــة ،حتــى هدومــه أخدوهــا منــه!
تخيلــوا حجــم اإلهانــة والتهــزيء ،الصليــب مكانــش بــس ألــم
جســدي ،لكــن ألــم نفســي رهيــب ،مفيــش حــد إتضــع أو إتهــان زي
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المســيح ،إلن مفيــش حــد يف عظمــة المســيح .الفــرق بيــن مكانتــه
الحقيقيــة واللــي حصــل فيــه مايتقارنــش بــأي حــد...
وبعــد مــا يترفــع علــى الصليــب ،يســمع تريقــة وإحتقــار مــن كل
الموجوديــن ،كل اليهــود اللــي عــدوا عليــه يتريقــوا عليــه ،رؤســاء
الكهنــة والنــاس اللــي ليهــا مكانــة يف المجتمــع يعيَّــروه ،حتــى
المجرميــن المصلوبيــن جنبــه ماســلِّمش منهــم ،المســيح كان
وحــده خالــص بيتحمِّــل تعييــر وإهانــة غيــر عاديــة…
مــن ضمــن الكلمــات اللــي إتقالــت لــه «يعنــي قــدر يخلّــص
نــاس تانيــة ،لكــن مــش عــارف يخلّــص نفســه ،لــو هــو فع ـ ًا ملــك
إســرائيل ،لــو هــو فع ـ ًا ابــن اللــه ،ينــزل وإحنــا نؤمــن بيــه».
المســيح كان يقــدر يخلَّــص نفســه ،كان يقــدر ينــزل ويوقّــف
كل ده ،لكنــه ماعملــش كــده ،إلنــه كان مصمــم يخلَّــص شــعبه،
مصمــم يمشــي الطريــق آلخــره ،لغايــة مــا يتعلــق علــى الخشــبة
ويتحمِّــل لعنتنــا.
مــن أجــل الســرور الموضــوع أمامــه ،إحتمــل الصليــب مســتهينًا
بالخزي.
مين ممكن يتكبّر قدام المشهد ده؟!
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-11وسيط العهد
مــن أكتــر الحاجــات اللــي بتميــز المســيحية هــي إنهــا قصــة واحــدة
بتحكــي عــن عالقــة اللــه بشــعبه ،ولــو حبينــا نــدي عنــوان واحــد
م يَكُونـُـونَ لـِـي َ
ش ـعْبًا»
للقصــة دي هيكــون «أَكُــو ُ
م إِلهًــا وَه ُ ـ ْ
ن لَه ُـ ْ
وممكــن كمــان نســميها قصــة إســترداد.
مــن بعــد الســقوط يف تكويــن  ٣وإحنــا بنشــوف قصــة إســترداد
اللــه للبشــرية ،فاإلنســان كان مخلــوق يف عالقــة عهديــة وشــركة
مــع اللــه ،وبعــد الســقوط تدخّــل اللــه علشــان يســترد اإلنســان،
واإلطــار اللــي هيســترد اللــه مــن خاللــه اإلنســان هــو برضــه العهــد.
العهــد هــو إتفــاق بيــن طرفيــن على تكويــن عالقة بينهــم ،وبيبقى
يف شــروط وإمتيــازات ومســئوليات للعهــد .ســاعات بتبقــى العهــود
بيــن أطــراف متســاوية ،لكــن كمــان ممكــن تكــون العهــود بيــن
طــرف أعظــم وطــرف أقــل .والعهــود اللــي بيــن اللــه واإلنســان هــي
مــن النــوع ده ،وهــي عهــود بيحُــط اللــه فيهــا الشــروط واإلمتيــازات
والمســئوليات.
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ويف ليلــة الصليــب والمســيح بيــاكُل ذبيحــة الفصــح مــع التالميــذ،
نطــق المســيح بالكلمــات مرتبطــة بعهــد اســمه العهــد الجديــد
ْ
َ
م قَائِــ ًا :ٱ ْ
س وَ َ
مِ ،لَنَّ
شــكَر َ وَأَع ْ َ
شــر َبُوا مِنْهَــا كُلُّكُــ ْ
طاهُــ ْ
«وَأخَــذَ ٱلْــكَأ َ
ك مِــ ْ َ
ســف َ ُ
هَــذَا هُــو َ دَمِــي ٱلَّــذ ِي لِلْعَهْــد ِ ٱلْجَد ِيــد ِ ٱلَّــذ ِي ي ُ ْ
ن أجْــلِ
طايَــا( ».متــى .)٢٨ :٢٦
كَث ِير ِيــنَ لِمَغْفِــرَة ِ ٱلْخ َ َ
زي مــا قولنــا إحنــا قــدام قصــة واحــدة ،اللــه بيســترد فيهــا
شــعبه ،وكل مــا مشــينا يف القصــة كل مــا شــوفنا تفاصيــل أوضــح،
لغايــة مــا نوصــل لــذروة القصــة وقــت مجــيء المســيح ،فالعهــد
اللــي عملــه اللــه لشــعبه مــن وقــت الســقوط اســمه عهــد النعمــة،
صــه ويــرد ُه لــه
إلن اللــه يف نعمتــه تنــازل ووعــد اإلنســان بإنــه يخل ّ ُ
مــرة تانيــة مــع إنــه مايســتحقش .فــأول حاجــة الزم نفهمهــا هــو
إن اللــه بيعمــل «عهــد النعمــة» ده مــع خُطــاة مايســتحقوش أي
شــيء غيــر الدينونــة.
مــش بــس كــده ،ده يف العهــد ده اللــه بيتعهــد بإنــه يعمــل كل
مــا يلــزم إنــه يرجــع شــعبه لــه مــرة تانيــة ،ومن وقــت آدم ،وعــد الله
بإنــه يســترد اإلنســان لــه مــرة تانيــة ،بإنــه يحُــط عــداوة بيــن الحيــة
وبيــن المــرأة ،وبيــن نســل الحيــة ونســل المــرأة (تكويــن .)١٥ :٣
فاللــه مــن البدايــة بيوعــد بإنــه يصالــح اإلنســان لنفســه،
والمصالحــة دي مــش هتحصــل إال مــن خــال ذبيحــة ومــوت،
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فبحســب العهــد ،اللــه بيوعــد إنــه هيشــيل العــداوة اللــي بينــه وبيــن
شــعبه ويحــط محبــة يف قلبهــم علشــان يرجعهــم لــه.
وطــول التاريــخ ف ِضــل اللــه
يوضــح تفاصيــل العهــد ده،
مــن خــال عهــوده مــع إبراهيم
ومــع موســى ومــع داود ،ويف
كل العهــود دي بنشــوف إزاي
ربنــا بيدخُــل يف العالقــة مــع
شــعبه بالنعمــة ،مــش علشــان
همــا بيســتحقوا.

في العهد
الله بيتعهد بإنه
يعمل كل ما يلزم
إنه يرجع شعبه
له مرة تانية

ويف نفــس الوقــت ف ِضــل يعلمهــم إن علشــان المصالحــة دي
تحصــل واإلســترداد يتــم ،الزم هيكــون يف ســفك دم.
لكــن يف كل العهــود دي ،كان اللــه بيفهمهــم األمــر يف شــكل
ملــك والهيــكل .كل الصــور
صــور وظــال :زي الذبايــح والكهنــوت وال ُ
دي كانــت بتشــاور علــى المســيح اللــي جــاي واللــي فيــه هيتحقــق
العهــد ،لغايــة مــا جــه النبــي إرميــا وقــال لينــا يف إرميــا ٣٤-٣١ :٣١
إن اللــه بيوعــد شــعبه إنــه يف يــوم مــن األيــام هيقطــع مــع الشــعب
عهــد جديــد.
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يف العهــد ده اللــه بيوعــد إنــه يكتــب شــريعته علــى قلــوب شــعبه،
يعنــي هيخليهــم يحبــوا وصايــاه ،وكمــان بيوعــد يف نفــس العهــد إنــه
يغفــر كل خطاياهم.
ويف يــوم خميــس العهــد ،المســيح بيعلــن إنــه هــو وســيط
العهــد الجديــد ،وإن دمــه هــو دم العهــد الجديــد (لوقــا ،٢٠ :٢٢
عبرانييــن  )٢٠ :١٣اللــي إشــترى وضمــن تحقيــق وعــود اللــه لينــا
يف العهــد الجديــد ،وبكــده هيحقــق اللــه الوعــود بإنــه يغفــر لينــا
خطايانــا ،وإنــه يغيّرنــا مــن جــوة بعمــل روح المســيح.
قــد إيــه ُمعــزي إن إســتردادنا وتغييرنــا مضمــون ،مــش بســبب
حاجــة عملناهــا وال هنعملهــا ،لكــن بســبب عمــل المســيح ألجلنــا.
تمــن التغييــر واإلســترداد ده ،هــو مــوت المســيح علــى الصليــب،
فالمســيح مماتــش علشــان بــس يعــرِض التغييــر والخــاص علــى
شــعبه ،لكنــه يف موتــه ضمــن مصالحــة وإســترداد شــعبه بالكامــل.
م يَكُونـُـونَ
علشــان العنــوان الكبيــر يتحقــق «أَكُــو ُ
م إِلهًــا وَه ُـ ْ
ن لَه ُـ ْ
لـِـي َ
شـعْبًا».
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لمــا بنســمع ونقــرأ قصــة المســيح يف األناجيــل ،بننبهــر بمعجزاتــه
وتعاليمــه ووقوفــه قصــاد التديــن الزائــف ،ومحبتــه للخطــاة
إهتمامــه بخالصهــم ،مــن غيــر مــا يتهــاون مــع خطيتهــم.
القصــة بتفضــل جميلــة لغايــة مــا نقــرب مــن الصليــب ،فســاعتها
أوقــات كتيــر بيبقــى جوانــا نفــس إعتــراض بطــرس لمــا ســمع
المســيح بيقــول إنــه الزم يتألــم ويمــوت ،وبنبقــى عايزيــن نقــول
«حَا َ
شــا َ
ن لَــ َ
ك هَــذَا!» (متــى .)٢٢ :١٦
ب! َل يَكُــو ُ
ك يَــار َ ُّ
صليــب إيــه بــس يــا رب ،مــا كــده األمــور جميلــة ،مابــاش
الصليــب واأللــم ده يــا رب!
ولمــا بنيجــي لمشــهد المحاكمــة ،بنبقــى عايزيــن بيالطــس
اللــي يف إيــده القــرار بصلــب المســيح مــن عدمــه ،يعمــل أي حاجــة
يوقــف المهزلــة اللــي اليهــود بيعملوهــا علشــان يقتلــوا المســيح،
لكــن لألســف بنالقــي بيالطــس نفســه بيشــترك معاهــم فيهــا.
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ومــن أصعــب المشــاهد اللــي ممكــن تســتفزنا يف محاكمــة
طــه هو ومجرم
المســيح ،هــو لمــا بيالطــس حاول ينقذ المســيح فح ُ
قاتــل اســمه بارابــاس قــدام الشــعب ،وقــال ليهــم أنــا هطلــق ليكــم
ســراح واحــد فيهــم يف العيــد زي عادتكــم :واحــد مــن دول هيطلــع
بــراءة والتانــي هيتقتــل ،تحبــوا ميــن ياخــد بــراءة فيهــم؟!
تخيلــوا يســوع قــدام
بارابــاس! المقارنــة تجنــن
فع ـ ًا ،هــو ده محتــاج ســؤال؟
لكــن الشــعب يف شــره
وكراهيتــه للمســيح طلــب إن
بارابــاس اللــص القاتــل يُطلــق
ســراحه والمســيح يُصلــب!
(لوقــا )٢٥-١٧ :٢٣

حر
أنا بقيت َّ
مع إني استاهل
الموت،
المسيح مات مكاني
مع إنه هو البار

مشــهد غريــب مــش كــده؟ بــس بصراحــة المشــهد ده بيحكــي
حكايتنــا إحنــا كمــان.
كل اللــي آمــن بالمســيح أخــد بــراءة ،والمســيح هــو اللــي إتحاكم
م اللــي
بدالــه! كل اللــي آمنــوا بالمســيح زي بارابــاس بالظبــط ،هُــ َّ
كانــوا يســتاهلوا أبشــع عقوبــة .لكــن المســيح البــار اللــي مفيهــوش
وال خطيــة هــو اللــي تحمّــل العقوبــة دي عنهــم.
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ميــن يقــدر يقــول النهــاردة أنــا بارابــاس ،أنــا بقيــت حــر َّ مــع إنــي
اســتاهل المــوت ،والمســيح مــات مكانــي مــع إنــه هــو البــار .اللــه يف
محبتــه أرســل ابنــه علشــان يمــوت بــدل الفُجَّــار مــا يموتــوا!
م يَعْــر ِ ْ
« ِلَنَّــه ُ جَع َ َ
ــل ٱلَّــذ ِي لَــ ْ
ف خَطِيَّــةً ،خَطِيَّــة ً ِلَجْل ِنَــا ،لِنَصِيــر َ
ن بِــر َّ ٱللــه ِ ف ِيــه ِ٢( ».كورنثــوس .)٢١ :٥
نَحْــ ُ
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مــن غيــر قيامــة مفيــش حاجــة اســمها مســيحية! لــو المســيح
مكانــش قــام جســديًا مــن بيــن األمــوات وقبــره أصبــح فاضــي،
يبقــى كل اللــي بيؤمــن بيــه المســيحيين ،هــو مجــرد كالم ملــوش
أي عالقــة بالواقــع وال بحياتهــم األبديــة.
علشــان كــده نــاس كتيــرة مــن اللــي بتهاجــم المســيحية،
بتحــاول تهاجــم حادثــة القيامــة ،وتقــول إنهــا ماحصلتــش فعليًــا،
إلنهــم عارفيــن لــو مفيــش قيامــة يبقــى مفيــش مســيحية!
ويف هجومهــم ده بيقولــوا إن كُتَّــاب العهــد الجديــد همــا اللــي
إخترعــوا القصــة دي ،لكنهــا محصلتــش يف الواقــع .وكمــان بيقولــوا
إنهــم عملــوا كــده علشــان يخدمــوا مصالحهــم الشــخصية ،الحقيقــة
ده إتهــام مايتوافقــش أبــدًا مــع اللــي حصــل للتالميــذ دول بعــد
كالمهــم عــن القيامــة ،فتقريبًــا كلهــم دفعــوا حياتهــم تمــن اإلصــرار
علــى الــكالم والتعليــم بقيامــة المســيح مــن المــوت.
هل يف حد ممكن يكذب كذبة ويموت بسببها؟
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وبعديــن لــو النــاس دي كنــت عايــزة تألــف قصــة عــن حادثــة
القيامــة وهــي ماحصلتــش ،مكانــوش حكوهــا بالشــكل ده ،إيــه
اللــي يخليهــم يقولــوا إن أول شــهود للقيامــة وأول مبشــرين بيهــا
همــا ســتات ،وشــهادة الســت يف الوقــت ده كانــت شــهادة ضعيفــة،
وممكــن مايتاخــدش بيهــا يف المجتمــع اللــي كانــوا عايشــين فيــه،
لــو كانــوا عايزيــن يلفقــوا القصــة كانــوا كمِّلــوا الكذبــة وقالــوا إن أول
شــهود رجالــة ،ورجالــة يهــود كمــان.
الســبب الوحيــد اللــي يخليهــم يوصفــوا حادثــة القيامــة بالشــكل
ده هــو إن ده اللــي حصــل فعـ ًا!
ومــع إن الحــدث فريــد جدًا
والتالميــذ نفســهم مكانــوش
مصدَّقيــن إن المســيح قــام،
لكــن الــرب قصــد إن تفاصيــل
كتيــرة تتحكــى يف األناجيــل
األربعــة ،علشــان تأكــد علــى
مصداقيــة الحــدث ده.

من غير قيامة
مفيش
حاجة اسمها
مسيحية

تفاصيــل زي القبــر المعــروف واللــي أصبــح فاضــي بعــد
القيامــة ،والحراســة اللــي إتحطــت عليــه ،وظهــور المســيح للتالميــذ،
وشــهادتهم بــإن القيامــة حصلــت ،وزي مــا قولنــا إســتعدادهم
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للمــوت علشــان الحقيقــة دي ،كل دي حاجــات بتأكــد إن المســيح
قــام بالجســد مــن بيــن األمــوات…
بصراحــة لــو القيامــة ماحصلتــش ،يبقــى كل كالم المســيح عــن
نفســه كان مجــرد إدعــاء كاذب ،لكــن لــو المســيح قــام مــن المــوت
فعــاً ،يبقــى هــو فعــ ًا اللــه الظاهــر يف الجســد ،اللــي جــه وبــذل
نفســه علــى الصليــب ،علشــان يفــدي شــعبه مــن خطاياهــم.
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-14بشارة للضعفاء
تومــا كان واحــد مــن تالميــذ المســيح ،وأكتــر حاجــة معروفــة عــن
التلميــذ ده هــو إنــه شــكّاك ،إلنــه شــ َّ
ك يف قيامــة المســيح .تومــا
مكانــش موجــود مــع التالميــذ لمــا المســيح ظهــر ليهــم أول مــرة
بعــد قيامتــه مــن المــوت ،ولمــا التالميــذ قالــوا لــه إنهــم شــافوا
المســيح ،قــال ليهــم لــو مشــفتش بنفســي وحطيــت إيــدي مــكان
المســامير مــش هص ـدَّق!
أوقــات بنتخيــل إن تومــا هــو الوحيــد اللــي كان معنــدوش إيمــان
ومــش قــادر يصــدق! لكــن يف الحقيقــة لمــا نقــرأ قصــة القيامــة مــن
األناجيــل المختلفــة ،نالقــي إن التالميــذ والنســاء اللــي كانــوا بيتبعــوا
يســوع كلهــم كان موقفهــم ُمخــزي.
فمــع إن المســيح إتكلــم كتيــر عــن إنــه هيقــوم يف اليــوم الثالــث
مــن األمــوات (مرقــس ٣١ :٨؛ ٣١ :٩؛  ،)٣٤ ،٣٣ :١٠لكــن محــدش
مــن أخلــص تابعيــه كان مصــدق ده ،فبنشــوف النســاء اللــي فضلــوا
متابعيــن موتــه ودفنــه ،رايحيــن يــوم األحــد الفجــر معاهــم حنــوط
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علشــان يدهنــوا بيــه المســيح بصفتــه شــخص ميــت ،مكانــوش
رايحيــن يســتقبلوا حــد ُمقــام مــن األمــوات ،بالعكــس ،دول كانــوا
بيســألوا بعــض ميــن هيدحــرج لينــا حجــر القبــر.
كمــان مريــم المجدليــة لمــا شــافت الحجــر مــش علــى القبــر،
طلعــت تجــري وهــي بتعيــط وتقــول للتالميــذ إن جســد المســيح
إتآخــد مــن القبر،ولمــا راحــت مــرة تانيــة وبصــت يف القبــر لقيــت
ماليكــة بتســألها بتعيطــي ليــه؟ قالــت ليهــم ،أخــدوا ســيدي ومــش
عارفــة ودوه فيــن .ولمــا طلعــت مــن القبــر قابلهــا المســيح نفســه،
وهــي كانــت فاكــراه البُســتاني ،وســألها برضــه بتعيطــي ليــه؟ وردهــا
متغيــرش« ،أخــدوا ســيدي!».
 ٣مــرات المجدليــة تقــول نفــس الــكالم ،مــع إنهــا ســمعت
المســيح كتيــر قبــل كــده وهــو بيقــول إنــه يف اليــوم الثالــث هيقــوم
مــن المــوت ،لكنهــا مكانتــش مصدَّقــة!
يمكــن الوحيديــن اللــي عملــوا حســاب كالم المســيح عــن
القيامــة ،كانــوا رؤســاء الكهنــة والقــادة اليهــود اللــي كانــوا خايفيــن
إن تالميــذه يروحــوا يســرقوا جســد ،وطلبــوا إن القبــر يتحــط عليــه
حراســة ،لكــن محــدش مــن التالميــذ كان مصــدَّق!
همــا دول اللــي المســيح جــاي ليهــم ببشــارة القيامــة! جه لناس
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خايفــة ومســتخبية ،لنــاس جريــت وهربــت لمــا إتقبــض عليــه ،جــه
لنــاس مكانتــش مصدقــاه ،ودول كانــوا أفضــل أتباعــه!
يقــول المســيح لمريــم
صع َـدُ
قولــي إلخوتــي «… إِنـِّـي أ َ ْ
م وَإِلَهِــي
إِلَــى أَبِــي وَأَبِيكُــ ْ
م( ».يوحنــا .)١٧ :٢٠
وَإِلَهِكُــ ْ
قــد إيــه المســيح كان ُمحــب،
مليــان غفــران وعنــده رغبــة
قويــة إنــه يرد ُّهــم مــرة تانيــة
للشــركة معــاه ،بيســميهم
إخوتــه ويقــول علــى اللــه إنــه
أبوهــم.

خبر قيامة المسيح
مكانش لناس واثقة
في نفسها وأقوياء،
لكن لناس ضعفاء
مساكين ُجبناء مش
مصدقين

سـ َامٌ
مــش بــس كــده هــو نفســه يظهــر ليهــم ويقــول ليهم «… َ
م…» (يوحنــا  )٢١ :٢٠وكإنــه بيقــول« ،أيــوة إنتــم هربتوا وســبتوني،
لَك ُـ ْ
أيــوة ماصدقتــوش كالمــي ،لكــن أنــا جــاي أديكــم ســام» .وبعدهــا
راح مور ّيهــم عالمــات المســامير يف إيديــه وعالمــة الحربــة يف جنبــه،
وكإنــه بيقــول ليهــم ماتخافــوش أنــا دفعــت تمــن خوفكــم وعــدم
إيمانكــم ،وجــاي أردكــم ليــا تانــي.
خبــر قيامــة المســيح مكانــش لنــاس واثقــة يف نفســها وأقويــاء،
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لكــن لنــاس ضعفــاء مســاكين جُبنــاء مــش مصدقيــن ،همــا دول
اللــي محتاجيــن يســمعوا البشــارة النهــاردة!
«المســيح قــام ،وغلــب المــوت والخطيــة والشــيطان  ..المســيح
جــاي علشــان يردنــا لــه مــرة تانــي».

- 98 -

-15الصليب عمل إعالني
مــن ضمــن األمــور اللــي بتخلينــا نعــرف النــاس هــي تصرفاتهــم،
فلمــا بنشــوف النــاس بتعمــل إيــه وردود أفعالهــم إيــه بنعرفهــم
أكتــر.
واللــه عــرَّف نفســه لشــعبه يف التاريــخ مــن خــال أعمالــه.
فمث ـ ًا شــعب إســرائيل ف ِهــم يعنــي إيــه اللــه أعظــم مــن كل آلهــة
المصرييــن لمَّــا شــاف الضربــات العشــرة .كمــان عرفــوا يعنــي إيــه
اللــه هــو الفــادي لمَّــا خرجهــم اللــه مــن أرض العبوديــة يف مصــر
وشــافوا عظمتــه وقدرتــه وســلطانه علــى كل شــيء.
نفــس األمــر بنشــوفه يف مــوت المســيح! فاللــه يف الحــدث
العظيــم ده مكانــش بــس بيخلّصنــا ،لكــن كمــان كان بيقــول لينــا
هــو ميــن.
فلــو ســألت أي شــخص مســيحي ،هــل اللــه محبــة؟ هيقولــي
طبعًــا! ولــو قولــت لــه عرفــت منيــن؟ مــش بــس هيقولــي إلنــه قــال
كــده عــن نفســه ،لكــن كمــان هيقولــي إلن المســيح مــات ألجلنــا.
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ص على الصليب!
فعايز تعرف يعني إيه الله محبة ،ب ُ ّ
لكــن الصليــب مكانــش بيقــول لينــا بــس إن اللــه محبــة ،لكــن
كمــان كان بيقــول بوضــوح إن اللــه قــدوس وعــادل.
قداســة اللــه وعدلــه ،اللــي
بيطالبــوا بعقوبــة الخطيــة،
كان معناهــم إن ابــن اللــه
متأنِّــس (اللــي أخــذ طبيعــة
ال ُ
بشــرية) يمــوت مــوت اللعنــة،
ويتحمــل العقوبــة اإللهيــة
علشــان يكــون لينــا خــاص.

إعالن الله عن نفسه
في موت المسيح
بيقودنا إننا
نسبح ونعبد الرب

عايــز تعــرف رأي ربنــا يف الخطيــة؟ عايــز تفهــم يعنــي إيــه اللــه
ــص علــى صليــب المســيح.
قــدوس وبيديــن الخطيــة؟ ب ُ ّ
لمــا الــرب خــر َّج شــعب إســرائيل مــن مصــر ،الشــعب رنــم للــرب
إلنــه شــاف عظمتــه وقدرتــه ،وإحنــا كمــان النهــاردة بنرنــم ونعظــم
الــرب لمــا بنشــوف محبتــه وعدالتــه وقداســته يف صليــب المســيح.
إعــان اللــه عــن نفســه يف مــوت المســيح بيقودنــا إننــا نســبح
ونعبــد الــرب.
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-16كفاية المسيح
مــن بعــد طــرد آدم وحــواء مــن الجنــة يف تكويــن  ،٣والــرب بيــوري
اإلنســان إنــه الزم يكــون يف تمــن علشــان اإلنســان يقــدر يرجــع تانــي
لمحضــر اللــه .قداســة اللــه ونجاســة اإلنســان ماينفعــش يتقابلــوا،
مــن غيــر مــا يكــون يف حــل.
ومــن أهــم الصــور اللــي ربنــا إداهــا لشــعبه يف العهــد القديــم
علشــان يفهمهــم الحقيقــة دي ،هــي خيمــة االجتمــاع والهيــكل:
ذبايــح يوميــة وكهنــوت ويف يــوم الكفــارة بيحصــل تكفيــر عــام لــكل
خطايــا الشــعب .كل يــوم كان يف ذبايــح بتتقــدم علشــان الشــعب
يتعلــم إن يف تمــن غالــي للخطيــة وإنــه مــش هينفــع نقتــرب للــه يف
قداســته مــن غيــر مــا مشــكلة الخطيــة تتحــل.
لكــن يف نفــس الوقــت كل الصــور دي كانــت بتقــول إن يف
مشــكلة! فمعنــى إن الذبايــح دي بتتقــدم مــرة ورا مــرة ،وســنة ورا
ســنة إن المشــكلة لســه ماتحلتــش ...وده اللــي كاتــب العبرانييــن
أكــد عليــه ،وهــو بيعمــل مقارنــة بيــن نظــام العهــد القديــم كلــه مــن
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ذبايــح وكهنــوت ،وبيــن ذبيحــة المســيح وكهنــوت المســيح ،وبيورينــا
إزاي إن عمــل المســيح أعظــم بمــا ال يقــارن إلنــه حــل المشــكلة
مــن جذورهــا إلنــه هــو كان الحــل الوحيــد والــكايف لمشــكلة الخطيــة
واالنفصــال عــن اللــه.
يف عبرانييــن  ١١ :١٠بيقــول «وَك ُ ُّل كَاه ِــنٍ يَقُــومُ ك ُ َّل يَــوْمٍ يَخْــدِمُ
ع ٱلْبَتَّــة َ
وَيُقَــدِّمُ مِــرَارًا كَث ِيــرَة ً تِلْــ َ
ح عَيْنَهَــا ،ٱلَّتِــي َل ت َ ْ
ســتَطِي ُ
ك ٱلذَّبَائِــ َ
ن تَنْــز ِع َ ٱلْخَطِي َّـةَ ».وهنــا هــو بيصــور لينــا الكهنــة وهمــا واقفيــن
أَ ْ
علشــان يخدمــوا يف الخيمــة ،وكإن واحــد واقــف علــى رجليــه
مخلَّصــش شــغل ،وطــول الوقــت مســتمر ويــوم ورا يــوم بيقــدم
ذبيحــة ،وإلن الشــغل بتاعــه مخلِّصــش فهــو طــول الوقــت واقــف!
ـص بقــى بيقــول إيــه عــن المســيح يف عــدد « :١٢وَأَمَّــا هَذَا
لكــن بـُ ّ
ن
ـس إِلَــى ٱ ْلَب َـد ِ ع َـ ْ
فَبَعْدَمَــا ق َـدَّمَ عَــنِ ٱلْخ َ َ
طايـَـا ذَبِيح َـة ً وَاحِ ـدَةً ،جَلَـ َ
يَمِيــنِ ٱللــه ِ »،وه ِنــا هــو بيورينــا صــورة تانيــة فيهــا المســيح خلــص
شــغله بالكامــل ،مفيــش شــغل تانــي هيتضــاف للــي عملــه ،مفيــش
ذبيحــة تانيــة محتاجــة تتقــدم .هــي دي الذبيحــة اللــي ممكــن تنــزع
الخطايــا بالكامــل ،وده اللــي بنســميه كفايــة المســيح وعملــه.
لمــا األناجيــل عبّــرت عــن الحقيقــة دي يف قصــة الصلــب ،وصف ِت
لينــا مشــهد مهــم ج ـدًا وقــت مــوت المســيح ،يقــول البشــير لوقــا
« ،...وَٱن ْ َ
شـ َّ
ت
ص ـو ْ ٍ
ب ٱلْهَيْــكَلِ مِ ـ ْ
س ـطِه ِ .وَنـَـاد َى ي َ ُ
ســوعُ ب ِ َ
ن وَ ْ
ـق حِجَــا ُ
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ســتَوْدِعُ رُوح ِــي» .وَلَمَّــا ق َ َ
م وَق َ َ
ــال« :يَــا أَبَتَــاهُِ ،ف يَدَيْــ َ
ــال
عَظِيــ ٍ
كأَ ْ
ح( ».لوقــا  .)٤٦ ،٤٥ :٢٣معنــى إن حجــاب الهيــكل
م ٱلــرُّو َ
ســل َ َ
ه َـذَا أ َ ْ
ينشــق ،هــو إن وظيفــة الهيــكل خــاص إنتهــت ،وإن مبقــاش يف
حجــاب يفصــل بيــن اللــه وشــعبه بســبب مــوت المســيح.
وعلشــان الحجــاب ينشــق ويبقــى لينــا ثقــة للدخــول إلــى
األقــداس ،كان الزم جســد المســيح ينشــق ألجلنــا علــى الصليــب،
وهــو ده بالظبــط اللــي بيقولــه كاتــب العبرانييــن« :فَــإِذ ْ لَنَــا أَيُّهَــا
سـه ُ
ٱ ْلِخ ْـوَة ُ ثِق َـة ٌ بالدُّخُــولِ إِلَــى «ٱ ْلَق ْـد ِ
َاس» بـ ِدَمِ ي َ ُ
ســوع ََ ،
طر ِيقًــا كَر َّ َ
ســدِه ِ( »،عبرانييــن .)٢٠ ،١٩ :١٠
ــاب ،أ َ ْي ج َ َ
لَنَــا حَد ِيثًــا حَيًّــا ،بالْحِج َ ِ
وبعــد مــا خلّــص عملــه
ت
صــو ْ ٍ
« ...نَــاد َى ي َ ُ
ســوعُ ب ِ َ
م وَق َ َ
ــال« :يَــا أَبَتَــاهُِ ،ف
عَظِيــ ٍ
َ
يَدَيـْ َ
ســتَوْدِعُ رُوحِــي» .وَلَمَّــا
كأ ْ
قَ َ
ح».
م ٱلــرُّو َ
ســل َ َ
ــال هَــذَا أ َ ْ
خــاص شــغله خلِــص وجــه
الوقــت اللــي يرتــاح فيــه
ويســتودع نفســه عنــد اآلب.

عمل المسيح
أعظم بما ال يقارن،
هو كان الحل
الوحيد والكافي
لمشكلة الخطية
واالنفصال
عن الله

مفيــش أي حاجــة تانــي ممكــن نضيفهــا لعمــل المســيح ممكــن
تخلينــا مســتحقين إننــا ندخــل لمحضــر اللــه .المســيح وحــده كفاية!
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-17هيرودس وبيالطس
هيــرودس وبيالطــس البنطــي ،اســمين مشــهورين ج ـدًا يف تاريــخ
المســيحية ويمكــن يف التاريــخ عمومًــا ،وشــهرتهم مرتبطــة بدورهــم
المهــم اللــي عملــوه وقــت الحكــم علــى الــرب يســوع المســيح.
واحــد زي بيالطــس ،ده اســمه بيتقــال تقريبًــا يف معظــم دول
العالــم كل إســبوع وهمــا بيــرددوا قانــون اإليمــان ،وبيقولــوا إن
المســيح إتصلــب علــى عهــد بيالطــس البنطــي! شــهرة مــا بعدهــا
ســمعة ممكــن واحــد يكتســبها.
شــهرة لكنهــا لألســف أســوأ ُ
بيالطــس كان بيحــاول يحمــي نفســه يف المشــهد ده ،الموقــف
كان بيغلــي أص ـ ًا ،وقــت عيــد الفصــح بتبقــى مشــاعر اليهــود فيــه
ُملتهبــة ،والرومــان بيبقــوا عامليــن حســاب إن ممكــن تقــوم ثــورة
ضدهــم ،وعلشــان كــده الحاكــم الرومانــي بيكــون موجــود يف
أورشــليم.
ويف يــوم عيــد الفصــح قــرر اليهــود إنهــم ياخــدوا يســوع علشــان
يتحكــم عليــه باإلعــدام مــن بيالطــس ،كانــوا عايزيــن يقتلــوه بتهمــة
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التجديــف ،لكــن ده مكانــش يف ســلطانهم ،وكانــوا عايزيــن يخلّــوا
بيالطــس هــو اللــي يحكــم عليــه بــأي شــكل!
لكن إزاي ممكن يخلوا الحاكم الروماني يحكم عليه باإلعدام؟
إتهمــوا المســيح بإنــه بيض ّ
ِــل األمــة ،وكإنــه عايــز يقــود ثــورة،
وإنــه مــش عايــز الجزيــة تدفــع لقيصــر ،وإنــه بيقــول علــى نفســه
إنــه ملــك ،مــن اآلخــر عايزيــن يتهمــوا المســيح بإنــه خايــن وضــد
قيصــر ،ضغــط رهيــب علــى بيالطــس ويف التوقيــت الصعــب ده
بالتحديــد ،وبيالطــس علشــان يحــاول يالقــي حــل ســأل المســيح
بشــكل مباشــر هــو إنــت ملــك اليهــود؟ والمســيح قالــه إنــت اللــي
قولــت ،وبعدهــا بنشــوف إن رأي بيالطــس كان واضــح ...« :إِنـِّـي َل
ســانِ( ».لوقــا .)٤ :٢٣
أَجِــدُ ع ِلَّــة ً ِف هَــذَا ٱ ْلِن ْ َ
لكــن اليهــود ماســكتوش وفضلــوا يضغطــوا علــى بيالطــس ،ويف
النُــص ســمع بيالطــس إن المســيح جليلــي ،فقــال خــاص يبقــى
هيــرودس اللــي يحاكمـه ُ وبعتُــه فعـ ًا لهيــرودس اللــي كان الوقــت
ده يف أورشــليم برضــه (لوقــا .)٧ :٢٣
وهيــرودس ده كان ابــن هيــرودس الكبيــر بتــاع مذبحــة أطفــال
بيــت لحــم ،وهــو اللــي قطــع رأس يوحنــا المعمــدان بســبب رقصــة
مــن بنــت مراتــه ،كان ملــك قاســي ومعــدوم األخــاق تمامًــا ،ولمــا
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ســط إلنــه كان ســمع عنــه وطلــب منــه إنــه يعمــل
شــاف يســوع إنب َ
قدامــه معجــزة ،ســأل المســيح أســئلة كتيــرة ،لكــن المســيح
مــردش عليــه ،وبرضــه كان يف ضغــط مــن اليهــود علــى هيــرودس،
ســاء ُ ٱلْكَهَنَــة ِ وَٱلْكَت َبَــة ُ ي َ ْ
لوقــا يقــول« :وَوَق َ َ
شــتَكُونَ عَلَيْــه ِ
ــف رُؤ َ َ
بِٱ ْ
شــتِدَاد ٍ( »،لوقــا  ،)١٠ :٢٣وفع ـ ًا إحتقــره هيــرودس مــع العســاكر
بتاعتــه ،واســتهزأوا بيــه ولبســوه لبــس بيلمــع تريقــة منهــم عليــه
بإنــه ملــك ورجعــوه لبيالطــس تانــي.
حــاول بيالطــس إنــه يحــرر يســوع ،وعــرض عليهــم يختــاروا مــا
بينــه وبيــن باربــاس المجــرم القاتــل ،لكــن اليهــود صرخــوا وأصــروا
ع َ
شــيْئًا ،بـَ ْ
ـل
ـس أَن َّـه ُ َل يَنْف َـ ُ
إنــه يســوع يتصلــب« ،فَلَمَّــا رَأَى بِي َل ُ
طـ ُ
ث َ
س َ
ي يَحْــدُ ُ
بِٱلْحَــر ِ ِّ
ب ،أَخَــذَ مَــاء ً وَغ َ َ
ــل يَدَيْــه ِ قُــدَّامَ ٱلْج َ ْ
شــغ َ ٌ
مــعِ
َ
ب
قَائِــ ًا« :إِنِّــي بَــرِيء ٌ مِــ ْ
ن دَمِ هَــذَا ٱلْبَــارِّ! أَبْصِــرُوا أَنْتُــ ْ
م!» .فَأجَــا َ
ع َّ
ب وَقَالُــوا« :د َ ُمــه ُ عَلَيْنَــا وَعَلَــى أَو ْ َلد ِنَــا» .ح ِين َئِــذ ٍ
جَمِيــ ُ
ٱلشــع ْ ِ
َ
َ
طل َ َ
ب».
ــاس ،وَأمَّــا ي َ ُ
أَ ْ
ســلَمَه ُ لِي ُ ْ
ســوعُ فَجَلَــدَه ُ وَأ ْ
ــق لَهُــ ْ
م بَارَاب َ َ
صلَــ َ
(متــى .)٢٦-٢٤ :٢٧
مــع إن بيالطــس وهيــرودس مالقيــوش أي علــة يف المســيح،
لكنهــم إحتقــروه وحكمــوا عليــه بالمــوت .لوقــا بيــزود تفصيلــة
ُس َ
صــار َ بِي َل ُ
طـ ُ
صغيــرة يف القصــة ويقــول« :ف َ َ
ـس وَه ِيـرُود ُ
صد ِيقَيْــنِ
ن قَب ْ ُ
مَــعَ بَعْضِهِمَــا ِف ذَلِــ َ
ــل ِف عَــدَاوَة ٍ
ك ٱلْيَــوْمِِ ،لَنَّهُمَــا كَانَــا مِــ ْ
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بَيْنَهُمَــا( ».لوقــا  .)١٢ :٢٣الحاجــة اللــي اجتمــع عليهــا بيالطــس
وهيــرودس هــي كراهيــة المســيح!
المشــهد بيحكــي لينــا إزاي
البــار بيمــوت مــن أجــل األثمة،
حتــى بيالطــس وهيــرودس
ماقــدروش يطلعــوا فيــه علــة
واحــدة ،ومــع ذلــك ُ
شــفناهم
بيســتهزأوا بيــه ،وبيدبحــوه
علشــان يرضــوا عطــش اليهــود
لدمــه.

كل تفصيلة قاسية،
كل إستهزاء وظلم
وإفتراء إتحم ِّله المسيح،
كان جزء من خطة الله
علشان يخلّ ص شعبه
من خطاياهم

لمــا بنشــوف المســيح ســواء قــدام بيالطــس أو قــدام هيرودس،
بيظهــر يف المشــهد وكإن ال حــول لــه وال قــوة! بيقبــل الحكــم
واإلســتهزاء مــن واحــد ورا التانــي مــن غيــر مــا يفتــح بُقــه أو يدافــع
عــن نفســه ،زي بالظبــط لمــا إشــعياء إتنبــأ وقــالُ « :
م أَمَّــا ه ُـو َ
ظل ِـ َ
ح فَــاهُ .ك َ َ
فَتَذَلَّـ َ
سـ ُ
صامِت َـة ٍ
شــاة ٍ ت ُ َ
ـح ،وَكَنَعْج َـة ٍ َ
ـل وَل َـ ْ
م يَفْت َـ ْ
ـاق إِلَــى ٱلذَّبـْ ِ
ح فَــاهُ( ».إشــعياء  ،)٧ :٥٣لكــن المســيح
أَمَــامَ جَاز ِّيهَــا فَلَــ ْ
م يَفْتَــ ْ
كان عــارف إن اللــي بيتعمــل ده مــش مجــرد حكــم مــن هيــرودس
وبيالطــس ،لكنــه كان بيتحمِّــل دينونــة خطايــا شــعبه مــن اللــه
نفســه!
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كان عــارف إن هــي دي الطريقــة الوحيــدة علشــان يخلــص
شــعبه! كان ماشــي الطريــق لغايــة آخــره!
ده اللــي الكنيســة فهمتــه كويــس بعــد كــده وهــي بتقــول:
« ِلَنَّــه ُ بالْحَق ِيقَــة ِ ٱجْتَمَــعَ عَلَــى فَتَــا َ
ســوع َ ،ٱلَّــذ ِي
ك ٱلْقُــد ِ
ُّوس ي َ ُ
م وَ ُ
وب
ِــي مَــعَ أُمَــ ٍ
مَ َ
ُس وَبِي َل ُ
ط ُ
ســحْتَه ُ ،ه ِيــرُود ُ
شــع ُ ِ
ــس ٱلْبُنْط ُّ
نَ
ك وَمَ ُ
ســرَائ ِ َ
ت فَعَيَّنَــ ْ
ســبَق َ ْ
ت يَــدُ َ
شــورَت ُ َ
كأ ْ
يل ،لِيَفْعَلُــوا ك ُ َّل مَــا َ
إِ ْ
يَكُــونَ( .أعمــال  )٢٨ ،٢٧ :٤كل تفصيلــة قاســية ،كل إســتهزاء وظلــم
وإفتــراء إتحملِّــه المســيح ،كان جــزء مــن خطــة اللــه علشــان يخلّص
شــعبه مــن خطاياهــم!
البــار إتعامــل معاملــة الخطــاة واألثمــة علشــان يف يــوم مــن
األيــام األثمــة يتعاملــوا معاملــة األبــرار!
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-18سمعان القيرواني
يف تفاصيل أو ناس يف أحداث الصلب ممكن مانخدش بالنا منها،
لكن البشيرين كانوا حريصين يدونوا لينا التفاصيل دي ،مش
مجرد علشان يحكوا اللي حصل ،لكن دايمًا بيكون عندهم هدف
منها .والشخصية اللي قُدامنا النهاردة ماتذكرتش كتير يف الكتاب
المقدس ،لكن اسمه إتذكر يف  ٣أناجيل على إنه الشخص اللي
ساعد المسيح يف حمل الصليب وهو رايح الجلجثة...
يمكــن وإنــت بتقــرا القصــة تقــول الشــخص ده جــه يف المــكان
الغلــط يف الوقــت الغلــط ،لمــا البشــير مرقــس وصــف اللــي حصــل
ســخَّرُوا رَجُــ ًا ُمجْتَــازًا كَانَ آتِيًــا مِــنَ ٱلْحَقْــلِ»…،
قــال كــده« :ف َ َ
(مرقــس  ،)٢١ :١٥يعنــي كان الرجــل مِعــدي والرومــان خلّــوه يشــيل
صليــب المســيح بالعافيــة ،غالبًــا المســيح مكانــش قــادر يمشــي
بالصليــب مــن كُتــر الضــرب والجلــد!
وال كان يف بــال ســمعان وال كان قاصــده إنــه يســاعد المســيح،
لقــي نفســه فجــأة مِتســخَّر وبيشــيل صليــب واحــد مــن ثالثــة
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رايحيــن يتصلبــوا ويمشــي بيــه ،بــس ده مكانــش أي واحــد ،ده كان
متأنـِّـس ،يســوع المســيح!
صليــب ابــن اللــه ال ُ
يمكــن النــاس اللــي كانــت واقفــة تتفــرج قالــت :إيــه الحــظ
الوحــش ده؟ شــوف يــا عينــي الرجــل المســكين اللــي إتدبــس ،إيــه
اللــي خــاه يعــدي مــن هنــا دلوقتــي بــس! ويمكــن كان ده نفــس
اللــي بيــدور يف دمــاغ ســمعان لمــا لقــي نفســه شــايل الصليــب
وماشــي ورا يســوع.
الجميــل يف المشــهد ده إنــه بيجســد الصــورة اللــي المســيح
وصفهــا وهــو بيشــرح حيــاة التلمــذة ،يعنــي إيــه تكــون تلميــذ
ن أَرَاد َ أَحَــدٌ أ َ ْ ْ
ــي وَرَائِــي،
للمســيح؟ المســيح قــال ...« :إ ِ ْ
ن يَأت ِ َ
س ـه ُ وَيَحْمِـ ْ
صل ِيب َـه ُ ك ُ َّل ي َـوْمٍ ،وَيَت ْبَعْنِــي( ».لوقــا ،)٢٣ :٩
فَلْيُن ْكِــر ْ نَف ْ َ
ـل َ
وييجــي لوقــا يوصــف لينــا مشــهد ســمعان وهــو شــايل الصليــب
ويقــول« ،وَلَمَّــا مَ َ
معَانَ ،رَجُــ ًا قَيْرَوَانِيًّــا كَانَ
ضــوْا بِــه ِ أ َ ْم َ
ســكُوا سِــ ْ
ب لِيَحْمِل َـه ُ خَلْـ َ
آتِيًــا مِـنَ ٱلْحَقْــلِ ،وَو َ َ
ســوع َ».
ـف ي َ ُ
ضعُــوا عَلَي ْـه ِ َّ
ٱلصل ِيـ َ
(لوقــا .)٢٦ :٢٣
لكــن مرقــس بيــزود حاجــة يف روايــة ســمعان ،ويقــول إنــه «...
ــس ،»…،إيــه اللــي يخلــي مرقــس وهــو
أَبُــو أَلَك ْ َ
س وَرُوف ُ َ
ســنْدَر ُ َ
بيــدون اإلنجيــل يقــول التفصيلــة دي بالتحديــد؟ غالبًــا إلن والد
ســمعان دول هيؤمنــوا وهيبقــوا معروفيــن للكنيســة بعــد كــده،
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للدرجــة إنــه يقــول اســمهم علشــان يعــرف النــاس إنهــم والد
ســمعان القيروانــي .ويمكــن يكــون روفــس ده هــو نفــس الشــخص
موا عَلَــى
اللــي بولــس حكــى عنــه يف روميــة  ١٣ :١٦لمــا قــالَ « :
ســل ِّ ُ
ب ،وَعَلَــى أُمِّــه ِ أُمِّــي.».
رُوف ُ َ
ــس ٱل ْ ُ
مخْتَــار ِ ِف ٱلــر َّ ِّ
شــايفين األوصــاف بتاعــة روفــس؟ مختــار مــن الــرب ،واللــي أمه
كانــت بالنســبة للرســول بولــس زي أمــه .لــو روفــس بتــاع روميــة
هــو ابــن ســمعان القيروانــي ،فــده معنــاه إن مرات ســمعان ووالده
بقيــوا مســيحيين ،يبــدو إن ســمعان اللــي شــال الصليــب غصــب
عنــه يــوم مــوت الــرب يســوع المســيح ،بقــي تلميــذ شــايل الصليــب
وماشــي ورا المســيح بقيــة حياتــه لكــن بإختيــاره.
طــرق غريبــة جـدًا
الــرب لــه ُ
وهــو بيبنــى كنيســته ،ميــن
ممكــن يتخيــل إن موقــف
زي ده يحصــل لواحــد كان
معــدي يف نفــس التوقيــت
اللــي المســيح شــايل يف
الصليــب علشــان يتصلــب،
ممكــن يكــون ســبب خــاص
لــه وألهــل بيتــه؟

ربنا معندوش صدفة،
كل تفصيلة
بتحصل في الحياة
هي جزء من
مقاصده األزلية
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القصــة بــدأت بســمعان والموضــوع وصــل لبيتــه ،ويــا عالـِـم مين
تانــي آمــن بالمســيح بســبب المقابلــة دي ،اللــي ممكــن نشــوفها
إنهــا حصلــت صدفــة أو إلن ســمعان كان معــدي مــن مــكان غلــط
يف توقيــت غلــط ،لكــن ربنــا معنــدوش صدفــة ،كل تفصيلــة بتحصــل
يف الحيــاة هــي جــزء مــن مقاصــده األزليــة.
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إيــه اللــي يخلــي مجموعــة مــن البشــر يف أماكــن وأزمنــة مختلفــة
علــى مــر َّ  ٢٠٠٠ســنة يحتفلــوا بمــوت شــخص بــأداة قتــل عنيفــة؟
مشــهد الصليــب مليــان عنــف ودم وســخرية وقســوة وخيانــة
وحاجــات كتيــر مؤلمــة جــدًا .ومــع ذلــك المشــهد ده هــو اللــي
بيفتخــر بيــه المســيحيين وبيعتبــروه رمــز ليهــم!
يف الحقيقــة مــش همــا بــس لكــن المســيح نفســه كان دايمًــا
يتكلــم عــن الصليــب ويقــول إنــه الزم يحصــل.
بنقــرا يف الكتــاب المقــدس إنــه ثَبِّــت وجهــه نحــو أورشــليم،
وهــو عــارف إنــه رايــح يتعلــق للصليــب .بعــد قيامتــه مــن المــوت،
أصــر َّ التالميــذ علــى الكــرازة برســالة الصليــب ،بالرغــم مــن التريقــة
والســخرية اللــي ســمعوها بســبب رســالتهم.
بولــس الرســول بيقــول « ،...فَحَا َ
ـب
شــا لـِـي أ َ ْ
ن أَفْتَخِــر َ إِال َّ ب ِ َ
صل ِيـ ِ
ـيح( » …،غالطيــة .)١٤ :٦
ســوع َ الْمَ ِ
رَبِّنَــا ي َ ُ
سـ ِ
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ليــه كل ده؟ هــل دي ُمتعــة باأللــم مثــ ًا؟ إزاي نفتخــر بــأداة
مــوت رهيبــة بالشــكل ده؟ يف الحقيقــة كلمــة اللــه بتجــاوب علــى
األســئلة دي.
الرســول بولــس بيقــول لينــا إن الصليــب هــو قــوة اللــه وحكمــة
اللــه ،اللــي مــن خاللــه اللــه صالحنــا لنفســه .الصليــب بيقــول لينــا
عمــق الذنــب البشــري ،وبيورينــا غضــب اللــه علــى الخطيــة.
الطريقــة الوحيــدة اللــي ممكــن يتبــرر بيهــا الفاجــر ويتصالــح مــع
اللــه ،هــو مــوت المســيح علــى الصليــب .فلــو يف أمــل يف وجــود
عالقــة وشــركة بيــن الخطــاة واللــه القــدوس اللــي بيكــره الخطيــة،
كان الزم مشــكلة خطيتهــم تتحــل األول.
فلــو كان اللــه ســامحنا مــن غيــر تمــن كان يبقــى بيناقــض
نفســه ،إلنــه بيقــول الخطيــة تمنهــا هــاك ،وبعدهــا يســامحنا بــدون
أي تمــن .لكــن اللــه تعامــل مــع غضبــه وعدلــه اللــي بيطالــب بتمــن
لخطايانــا بمحبتــه ،وأرســل ابنــه علشــان يتحمــل دينونــة خطايانــا.
لكــن كمــان المســيح مــات علشــان يدينــا قلــب جديــد! قلــب
يحــب ربنــا ويحــب وصايــاه ،مــش علشــان خايــف منــه لكــن إلنــه
ممتــن لــه .ويف الحقيقــة المحبــة دي مكانتــش ممكــن تحصــل أبـدًا
مــن غيــر مــا مشــكلة غضــب اللــه تتحــل.
- 126 -

 -؟رخَف بيلصلا هيل -

إزاي كُنَّــا ممكــن نحــب اللــه وهــو غاضــب علينــا وإحنــا يف عــداوة
معاه؟
لكــن لمــا نشــوف ذنوبنــا
وخطايانــا وشــرورنا بيدفــع
المســيح تمنهــا بموتــه ،ولمــا
بنشــوف اللــه يف محبتــه بيقول
ماتخافــش الدينونــة اللــي إنــت
تســتحقها تحملهــا المســيح،
وإن آمنــت بيــه كل خطايــاك
تغفــر.

الصليب
هو قوة الله
وحكمة الله،
اللي من خالله الله
صالحنا لنفسه

لمــا بنشــوف المحبــة دي بإيمــان ونتــكل علــى عمــل المســيح
العظيــم ،مانقــدرش مانحبهــوش ،ونقــول مــع الرســول يوحنــا:
ن نُحِبُّــه ُ ألَنَّــه ُ هُــو َ أَحَبَّنَــا أَو ًَّل ١( ».يوحنــا .)١٩ :٤
«نَحْــ ُ
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-20يسوع المسيح شفيعنا
مــن معانــي الشــفاعة إن شــخص يتوســط بيــن طرفيــن علشــان
يصالحهــم مــع بعــض ،لكــن كمــان مــن ضمــن معانــي الشــفاعة ،إن
شــخص يقــف يف صــف حــد علشــان ينــوب عنــه ويدافــع عنــه.
فالمســيح مــش بــس وقــف كوســيط بيننــا وبيــن اللــه ،لكنــه
كمــان إتقــدم وإتحــد بينــا وبقــي واحــد مننــا وهــو بيقتــرب لــآب.
فهــو مــش بــس وســيط لكنــه كمــان شــفيع ،يعنــي محامــي أو
ُمدافــع بالنيابــة عننــا .وهــو بينــوب عننــا مــش بــس بصفتــه محامــي
لكــن إلنــه ُمتحــد بينــا وحاســس بينــا.
طــأَ…» أي واحــد مــن
الجميــل إن يوحنــا بيقــول ...« :وَإ ِ ْ
ن أَخ ْ َ
شــعب اللــه لــو أخطــأ فالمســيح شــفيعه ،ومــش بيقــول «هيكــون»
لــه شــفيع لكــن بيقــول لينــا شــفيع .كل واحــد يف المســيح النهــاردة
ودلوقتــي لــه شــخص بيدافــع عنــه وبيتكلــم بالنيابــة عنــه دلوقتــي!
طيــب ليــه الشــفيع ده مهــم؟ يوحنــا بيقــول لينــا إلنــه بــار ،هــو
بــس البــار ،إحنــا مــش أبــرار ،لكــن هــو بــار ...بالنســبة لينــا ،حتــى
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أفضــل توبــة ممكــن نقدمهــا ،فهــي متلطخــة بخطايانــا ومحتاجــة يف
حــد ذاتهــا غفــران .علشــان كــده مانقــدرش نقــرب مــن اللــه مــن
غيــر شــفيع.
المذهــل بقــى إن الشــفيع ده إحنــا ماحاولنــاش نوصلُّــه ونطلــب
منــه إنــه يقــوم بالــدور ده ،لكنــه هــو اللــي جــه ودور علينــا!
طيــب هــو المؤمنيــن لســه محتاجيــن حــد يشــفع فيهــم ،مــش
المســيح خــاص مــات علشــان كل خطايانــا؟
يف الحقيقــة لمــا بنآمــن ،وطــول مــا إحنــا هنــا علــى األرض ،إحنــا
مــش بنبطــل نعمــل خطيــة ،ده كمــان احساســنا بالخطيــة وبقبحهــا
بيزيــد .ولألســف ســاعات بنعمــل خطايــا كبيــرة مكُنــاش نتوقــع
إننــا نعملهــا .علشــان كــده إحنــا محتاجيــن شــفاعة المســيح .لــوال
شــفاعة المســيح كنــا زماننــا يأســنا مــن نفســنا.
كتيــر بنخــذل المســيح حتــى كتالميــذ ،لكــن شــفاعته أعظــم مــن
خطايانــا .صــوت شــفاعته أعلــى بكتيــر مــن أصــوات فشــلنا.
لمــا بنعمــل خطيــة إحنــا بنتصــرف عكــس هويتنــا كأبنــاء للــه،
وكإننــا بنتخلــى عــن هويتنــا ،لكــن المســيح شــفيعنا مســتحيل
يتخلــى عننــا .أيــوة ،المفــروض نفتكــر إننــا ُمبرريــن ومقبوليــن قــدام
اللــه بســبب عمــل المســيح ،لكــن كمــان الزم نتفكــر إن شــفيعنا
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واقــف قــدام اللــه ،يدافــع عننــا علــى حســاب آالمــه وموتــه ألجلنــا!
لألســف أوقــات كتيــرة لمــا
بنغلــط ،بنحــاول ندافــع إحنــا
عــن نفســنا ونجيــب ُمبــررات
للــي عملنــاه ،كل البشــر كــده
بالطبيعــة ،مفيــش حــد محتــاج
يعلِّــم األوالد الصغيــرة يدافعــوا
عــن نفســهم لمــا يغلطــوا.

ماتحاولش
تدافع عن نفسك
أو تقلل من خطيتك،
إعترف بيها
وخدها للشفيع اللي
جالس في يمين
عرش الله

ففســادنا مــش بــس بيبــان لمــا بنغلــط ،لكــن كمــان يف ردود
فعلنــا لمــا بنغلــط ،بنحــاول نقلــل مــن الموضــوع ونــدوَّر علــى أعــذار
ونشــرح ،بإختصــار بنحــاول ندافــع ونشــفع لنفســنا...
لكــن فهمنــا لحقيقــة إن المســيح شــفيعنا ،هــي دعــوة ليــك إنــك
ماتحاولــش تدافــع عــن نفســك أو تقلــل مــن خطيتــك ،إعتــرف بيهــا
وخدهــا للشــفيع اللــي جالــس يف يميــن عــرش اللــه بيشــفع فيــك
ويدافــع عنــك علــى أســاس جراحــه وموتــه ألجلــك.
يف وقــت يأســك وخوفــك وفشــلك مــن نفســك إجــري عليــه،
علــى يســوع المســيح البــار.
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غضب
مصطلــح «ملكــوت اللــه» أو «ملكــوت الســماوات» بيتكــرر كتيــر
يف العهــد الجديــد .لكــن يعنــي إيــه ملكــوت؟ ملكــوت ببســاطة يعنــي
مملكــة ،وأي مملكــة بيبقــى ليهــا مَلِــك ،وليهــا شــعب ،وكمــان ليهــا
أعــداء…
الملــوك يف العهــد القديــم كانــوا بيتمســحوا بزيــت ،وده كان
جــزء مــن المراســم الملوكيــة اللــي بتقــول إن الشــخص ده جــه
عليــه الــروح القــدس وهيبقــى ملــك ،زي مــا صموئيــل يف يــوم مــن
األيــام مســح داود علشــان يكــون ملــك علــى إســرائيل…
ويف العهــد الجديــد بنشــوف قصــة ملــك برضــه ،الملــك ده هــو
ابــن داود لكنــه أعظــم مــن داود ،إلنــه هــو رب داود ،الملــك يســوع
المســيح.
المســيح إتمســح (بالــروح القــدس) وقــت معموديتــه مــن
يوحنــا المعمــدان ،علشــان يكــون هــو الملــك ،وبصفتــه الملــك
دخــل معــارك عظيمــة علشــان يخلــص شــعبه ،معــارك مــش ضــد
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جيــوش أرضيــة ،لكــن ضــد
قــوى الشــر والخطيــة والمــوت،
لغايــة مــا وصــل ألعظــم
معركــة ،معركــة الصليــب،
المعركــة اللــي ســدد فيهــا كل
ديــون شــعبه ،وماســابش أي
فرصــة للشــيطان إنــه يشــتكي
علــى شــعبه مــرة تانيــة.

المسيح أخذ من
الشيطان كل أسلحته
لما مات ألجل
خطايا شعبه،

المســيح أخــذ مــن الشــيطان كل أســلحته لمــا مــات ألجــل
سي َ ْ
شــت َك ِي عَلَــى
خطايــا شــعبه ،وده اللــي خلــى بولــس يقــول« :مَـ ْ
ن َ
ُمخْتَــارِي ٱللــه ِ؟…» (روميــة .)٣٣ :٨
وإلن المســيح إنتصــر ،وهــزم بموتــه إبليــس اللــي كان عنــده
ســلطان المــوت ،فبنشــوف إنــه يف اليــوم الثالــث قــام مــن األمــوات،
وقيامتــه بقيــت وكإنهــا حفلــة تتويجــه بصفتــه الملــك ،وبعــد تتويجــه
صعــد للســماء وجلــس علــى يميــن أبيــه ،علشــان يمــارس مهامــه
بصفتــه الملــك اللــي هيملــك إلــى األبــد.
كل حــد عايــش يف الخطيــة ومِتمــرد علــى المســيح ،هــو كإنــه
ماســك ســاح بيحــاول يحاربــه بيــه .المســيح بينــادي النهــاردة
لــكل البعيديــن عنــه ،وبيقــول ليهــم« ،تصالحــوا مــع اللــه!»« ،نـَـز ّل
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ســاحك وإخضــع للملــك!».
زي مــا مزمــور  ١٢ :٢بيقــول« :قَبِّلُــوا ٱلِبْــنَ لِئَــاَّ يَغ ْ َ
ب…»!
ضــ َ
المســيح جالــس علــى كرســي ابــن داود وبيخضِــع أعــداءه تحــت
قدميــه ،كل اللــي أمنــوا بيــه كانــوا أعدائــه ولمــا أمنــوا بيــه خضعــوا
لــه بصفتــه الملــك...
مهــم النهــاردة ،هــل إنــت خاضــع ليســوع الملــك
لكــن الســؤال ال ُ
وال لســه متمــرد عليــه؟
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يم َّالتي َت َس َّل ُ
«و َل ِك َّن ُكم َأ َط ُ
ور َة َّ
عتم ِم َن َ
وها»
مت ُم َ
لب ُص َ
َ
الق ِ
التـع ِل ِ
رومية 17 : 6
«الصورة  ..خدمة من الكنيسة ولخدمة الكنيسة»
«الصورة» هي خدمة تابعة للكنيسة اإلنجيلية بسيدي بشر قبلي،
اإلسكندرية  -مصر.
هدفنـا األساسـي فـي «الصـورة» هـو مسـاعدة الكنيسـة علـى اكتشـاف
وإعلان قـوة إنجيـل يسـوع المسـيح باعتبارهـا الرسـالة المركز يـة للكتـاب

المقـدس ،وعالقتهـا بـكل أمـور حياتنـا.
كتابية ّ
ّ
قيمة (باللغة العربية)
تهتم «الصورة» بتوفير مواد

ُ
عبر ترجمة ونشر كتب ومقاالت ،وتأمالت ،ومقاطع فيديو ،باإلضافة
إلى المحتوى المكتوب بالعربية ليناسب الكنيسة في وطننا العربي،
بهدف إعالن مجد المسيح وبناء كنيسته.
للمزيد من المصادر زوروا موقعنا

elsoora.org

ّ
المسيحية،
إصدارات «الصورة» متوفرة لدى جميع المكتبات
ويمكنكم االطالع على العناوين والتواصل مع أرقام التوزيع حسب
المناطق الجغرافية عبر الـ  QRالتالي

