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 أنجیل متي  

 
وكانت ھناك  2021بتاریخ نوفمبر  دراسة ھذا السفر اسبق لن  

 معلومات كثیرة , وفي ھذة الدراسة سنجد مزید من المعلومات

السفراألضافیة األكثر تفصیال ربما من خاللھا نستطیع فھم ھذا   

   بطریقة أفضل

 

سنة , صمت فیھا الوحي .  400+   من نھایة آخر أسفار العھد القدیم ( مالخي) إلي بدایة أول أسفار العھد الجدید ( متي) حوالي   

في عصر األمبراطوریة الرومانیة . +   ینتھي العھد القدیم في عصر األمبراطوریة الفارسیة , ویبدأ العھد الجدید   

سنة) .  400+   مابین األمبراطوریة الفارسیة والرومانیة كانت ھناك األمبراطوریة الیونانیة في فترة صمت الوحي (   

یحكمھم والي یھودي ولكن مع بدایة العھد الجدید كان یحكمھم والي روماني . +   بعد رجوع الیھود من السبي كان   

في العھد القدیم ولكن مع بدایة العھد الجدید نسمع عنھم كثیرا .+   ال نسمع أي شيء عن الفریسیین أو الصدوقیین   

حي كانت باللغة الیونانیة, المنتشرة في وقتھا .كانت التوراة قبل الرجوع من السبي باللغة العبریة و بعد السبي وفي فترة صمت الو+     

 +   في العھد القدیم ال نسمع عن وجود أي مجامع یھودیة أو مجمع السنھدریم ولكن مع بدایة العھد الجدید نسمع عن كل ھذة المجامع .

 

براطوریة اآلشوریة والبابلیة ھوأطماع وطموحات األمبراطوریات القدیمة لتحقیق تدبیراتة , فكان من نصیب األم+   أستخدم الرب    

تأدیبات الرب لشعبة القدیم من الیھود , وكان دور األمبراطوریة الفارسیة ھو رجوع الیھود من السبي وبناء ھیكلھم ,واألمبراطوریة       

جیل في كل مكان علي األرض , ثم للیونانیة ( الترجمة السبعینیة) و أنتشار بشارة األنالیونانیة ساھمت في ترجمة التوراة من العبریة        

أخیرا األمبراطوریة الرومانیة التي أھتمت كثیرا بتمھید الطرق مما سھل في أنتشار الكرازة المسیحیة في كل المسكونة , ولعبت        

یم خالص البقیةدورھا المعروف في تتمیم قضیة خالص البشریة من خالل الصلیب , وستلعب دورھا األخیر في نھایة األیام لتتم       

التقیة من الیھود وقبولھم األیمان المسیحي        

 

الفریسین الذین سنتقابل معھم كثیرا في أنجیل متي وبقیة األناجیل ھم طبقة من قادة الیھود الذین تمسكوا حرفیا بأقوال الناموس وكانوا +     

معروفین بالریاء والبر الذاتي والمظاھر الخارجیة من زي معین والمتكآت األولي في المحافل وأعتبروا أنفسھم أكثر الیھود قداسة ,        

والصدوقیین ھم طبقة أخري من قادة الیھود كان لھم طابع غیر تقلیدي في تفكیرھم فرفضوا كل ما الیقبلة العقل أو المنطق البشري        

من األموات والمالئكة واألرواح ولم یؤمنوا إال بأسفار موسي الخمسة , أما الھیرودیسین فكانوا طبقة أو حزبرفضوا فكرة القیامة ف       

سیاسي موالي للملك ھیرودس وتملق الملك .       

 

كتابة مرقس ألنجیلة بسنوات قلیلة,   م , أي بعد  70 –  60أنجیل متي ما بین سنة زمن كتابة األنجیل :  یعتقد الباحثین ان زمن كتابة +    

م ألنة لم یذكر تلك الحادثة في أنجیلة , وقد كتب األنجیل باللغة الیونانیة  70ولكن قبل خراب أورشلیم وتدمیر الھیكل سنة        
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نثنائیل" أي عطیة اللة , وبالیونانیة+   القدیس متي ھو نفسة الوي بن حلفا .. ومتي ھو األسم الروماني لة , ومعني أسمة بالعبریة "   

َوفِیَما یَُسوعُ ُمْجتَاٌز ِمْن ھُنَاَك، َرأَى إِْنَسانًا " ثیؤدورس" وتعني بالعربیة " تادرس" .. وھو من كفرناحوم وھناك تقابل معة المسیح ..        

)9:  9( مت  لَھُ: «اتْبَْعنِي». فَقَاَم َوتَبِعَھُ َجاِلًسا ِعْنَد َمَكاِن اْلِجبَایَِة، اْسُمھُ َمتَّى. فَقَاَل        

وكان یعمل عشارا , وھو عمل محتقر ومكروة من الیھود بسبب قساوة وعدم أمانة العاملین في تلك المھنة .        

 

رتحل ووصل حتيولكن بعد دمار أورشلیم أرتحل إلي أنطاكیة ومن ھناك أ+   بعد صعود المسیح للسماء أستمر متي یخدم لعدة سنوات   

یبشر بالمسیح , كما خدم أیضا في بالد الحبشة  الھند        

 

بسلسلة األنساب للمسیح , وكان أھتمام الیھود شدید جدا بتسجیل األنساب ألنھم یدركون نبؤة مجيء المسیا المنتظر,  +   یبدأ األنجیل   

میالدیة , وكان تسلسل األنساب حسب 70خراب وحریق الھیكل سنة وكانوا بھذة السجالت في داحل مباني الھیكل ولكنھا فقدت بعد        

أنجیل متي الھدف منة توضیح حقیقة أنتساب المسیح إلي كال من إبراھیم وداود الملك , وتنتھي سلسلة األنساب في  متي بیوسف        

ولیس العذراء مریم ألن الیھود الیعترفون في األنساب إال بالرجال فقط . كما ان العذراء مریم نفسھا من نسل داود الملك .        

 

, أي ان اللة یریدنا أن نفھم أن ھناك فقط )1:  5+   وتعبیر " كتاب موالید " في بدایة أنجیل متي لم یتكرر غیر مرة واحدة في ( تك   

وأرتبطت بتكرار كلمة " ومات " , ألن في آدم یموت الجمیع أما في المسیح فسیحیا الجمیع كما في للموالید : واحدة آلدم  سلسلتان       

.. ألَنَّھُ َكَما فِي آَدَم یَُموُت اْلَجِمیُع، ھَكذَا فِي اْلَمِسیحِ َسیُْحیَا اْلَجِمیعُ ) .. 22:  15كو  1(       

 

ھُ َمْخُطوبَةً ِلیُوُسَف، قَْبَل أَْن یَْجتَ أَ ) ..18:  1+   ( مت  ا َكانَْت َمْریَُم أُمُّ ا ِوالََدةُ یَُسوَع اْلَمِسیحِ فََكانَْت ھَكذَا: لَمَّ وحِ مَّ ِمعَا، ُوِجَدْت ُحْبلَى ِمَن الرُّ  

, وھذا  مجرد فترة أختبار قبل الزواج .. الخطبة عند الیھود ھي في الحقیقة زواج , ولیست كما خو متعارف عندنا اآلن أي   اْلقُُدِس        

الزواج الیھودي تسبقة فترة زمنیة معینة قبل ان تكون ھناك معاشرة فعلیة , وخالل ھذة الفترة الزمنیة وجدھا یوسف حبلي , لھذا كان       

ان یحاكمھا علنا فیتم رجمھا  إما .. وھنا كان أمام یوسف أختیارین : في فھمة ان العذراء مریم حبلت من رجل آخر یوسف معذور        

إِذَا أََخذَ َرُجٌل  ) : 1:  24حسب الشریعة كما في ( تث حسب الشریعة .. أو یطلقھا بدون إبداء األسباب حتي الیفضحھا , وھذا أیضا        

َج بَِھا، فَإِْن لَْم تَِجْد نِْعَمةً فِي َعْینَْیِھ ألَنَّھُ َوَجَد       ..  فِیَھا َعْیَب َشْيٍء، َوَكتََب لََھا ِكتَاَب َطالَق َوَدفَعَھُ إِلَى یَِدَھا َوأَْطلَقََھا ِمْن بَْیتِھِ اْمَرأَةً َوتََزوَّ  

ّبِ قَْد ) .. 20:  1وھنا تدخلت السماء لتریح یوسف من أفكار الشك في ( مت       ٌر فِي ھِذِه األُُموِر، إِذَا َمالَُك الرَّ َظَھرَ َولِكْن فِیَما ھَُو ُمتَفَّكِ  

وحِ اْلقُُدِس لَھُ فِي ُحْلٍم قَائِالً: «یَا یُوُسُف اْبَن َداُوَد، الَ تََخْف أَْن تَأُْخذَ َمْریََم اْمَرأَتََك. ألَنَّ الَِّذي ُحبَِل بِ         ..  ِھ فِیَھا ھَُو ِمَن الرُّ  

وكلمة " تأخذ" في الیونانیة تأتي بمعني " تضمھا إلي بیتك "       

 

   23.. ثم في عدد  فََستَِلُد اْبنًا َوتَْدُعو اْسَمھُ یَُسوَع. ألَنَّھُ یَُخلُِّص َشْعبَھُ ِمْن َخَطایَاھُمْ ) : 21:  1نالحظ من ترتیب أسماء الرب في ( مت +   

انُوئِیَل» الَِّذي        .. أي ان خالص اللة یسبق وجودة معنا , أو ھو معنا   تَْفِسیُرهُ: اَ�ُ َمعَنَاھَُوذَا اْلعَْذَراُء تَْحبَُل َوتَِلُد اْبنًا، َویَْدُعوَن اْسَمھُ ِعمَّ  

َوَھا أَنَا ) : 20:   28وقد حقق الرب ما یعنیة ھذا األسم , فبعد الخالص علي الصلیب كان آخرما قالة في أنجیل متي (  ألنة خلصنا ,       

.. وبعد صعود الرب أرسل لنا روحة القدوس فصار أیضا داخلنا ولیس مجرد أنة معنا .. دَّْھِر». آِمینَ َمعَُكْم ُكلَّ األَیَّاِم إِلَى اْنِقَضاِء ال       
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النَّاِس، َوھُوَ َوَسِمْعُت َصْوتًا َعِظیًما ِمَن السََّماِء قَائِالً: «ھَُوذَا َمْسَكُن هللاِ َمَع ) : 3:   21وفي المستقبل یستمر الرب معنا إلي األبد ( رؤ        

..  َسیَْسُكُن َمعَُھْم، َوھُْم یَُكونُوَن لَھُ َشْعبًا، َوهللاُ نَْفُسھُ یَُكوُن َمعَُھْم إِلًھا لَُھمْ        

 

.. ھي أول إشارة لدخول األمم   نَا ِلنَْسُجَد لَھُ قَائِِلیَن: «أَْیَن ھَُو اْلَمْولُوُد َمِلُك اْلیَُھوِد؟ فَإِنَّنَا َرأَْینَا نَْجَمھُ فِي اْلَمْشِرِق َوأَتَیْ ) :   2:  2+   ( مت   

إلي شعب اللة فالمجوس ھم من بالد فارس ولیسوا من الیھود , وبعد رفض الیھود للمسیح مخلصا , فتح الرب الباب علي مصراعیة        

وحِ اْلقُُدِس فَاْذَھبُوا َوتَْلِمذُوا َجِمیَع األَُمِم َوَعمِّ   ) :  19:  28لدخول جمیع األمم ( مت       ..  ُدوھُْم بِاْسِم اآلب َواالْبِن َوالرُّ  

 

ا، َوتََحقََّق ِمْنُھْم َزَماَن النَّْجِم الَِّذي َظَھرَ ) :   7:  2+   ( مت  .. وقد نتعجب لماذا ھذة السریة لمعرفة  ِحینَئٍِذ َدَعا ِھیُروُدُس اْلَمُجوَس ِسر�  

التكتممعلومة معینة !؟ , ولكن السبب ببساطة ان ھناك نیة مبیتة من ھیرودس لألذیة والشر . وھذا ھو حال الناس علي مر األزمنة        

علي الشرو عدم الكالم عنة حتي یتم كامال ویقع الضرر علي اآلخرین .        

 

وا َوَسَجُدوا لَھُ. ثُمَّ فَتَُحوا ُكنُوَزھُْم َوقَدَُّموا لَھُ َھَدایَا: ذََھبًا َولُبَاَوأَتَْوا إِلَى اْلبَْیِت، َوَرأَْوا الصَّ ) :  11:  2+   ( مت  ِھ. فََخرُّ نًا  بِيَّ َمَع َمْریََم أُّمِ  

ا      .. كان ھذا صحیحا عندما زارة الرعاة ولكن بعد وصول   .. من األخطاء الشائعة رسم تقدیم المجوس لھدایاھم داخل المذود َوُمر�  

المجوس إلي المكان كان لھم موضع في البیت وصار طفل المذود صبي صغیر.       

والمجوس ھم علماء تخصصوا في دراسات الطب والفلك ولم یذكر الكتاب عددھم , وربما یكون النجم الذي تتبعوا مسارة في السماء       

كان مالك في شكل نجم , ألن النجوم عموما تتحرك من الغرب إلي الشرق عكس حركة ھذا النجم والنجوم تختفي عند ظھور الشمس       

وھذا النجم الیختفي وكان بسیر مرتفعا في السماء وینزل أحیانا لیشیر لمكان معین .       

 

المجوس من خالل مایعرفونة من علوم الفلك وھذة ھي طریقة اللة یتنازل   في الحقیقة كان النجم ھو وسیلة تواصل بین اللة وھؤالء+     

جدا ویتكلم مع األنسان باللغة التي یفھمھا , كما تواصل مع مجموعة صیادین من خالل الصید الوفیر للسمك فصاروا تالمیذ لة ,         

من فلسفة  وتحدث كثیرا مع الیھود خصوصا في أنجیل متي بنبوات عدیدة من العھد القدیم وتحدث مع الیونانین من خالل ما یعرفون       

ھكذا تكلم مع المجوس بلغة النجوم , وھو لن یتوقف عن التواصل معك ومعي من خالل حیاتنا الیومیة .       

 

ا رَ ) : 16:  2+   ( مت  ْبیَاِن الَِّذیَن فِي بَْیِت لَ ِحینَئٍِذ لَمَّ ْحٍم َوفِيأَى ِھیُروُدُس أَنَّ اْلَمُجوَس َسِخُروا بِِھ َغِضَب ِجد�ا. فَأَْرَسَل َوقَتََل َجِمیَع الّصِ  

َماِن الَِّذي تََحقَّقَھُ ِمَن اْلَمُجوِس        ..  ُكّلِ تُُخوِمَھا، ِمِن اْبِن َسنَتَْیِن فََما ُدوُن، بَِحَسب الزَّ  

, فقد قتل من قبل ثالثة من أبنائھ كما قتل زوجتان لم یكن تصرف ھیرودس غریبا علي شخصیتة الدمویة فقد تعود علي سفك الدماء        

و رئیس كھنة .. وألنة كان آدومیا أي لیس یھودیا فكان طبیعیا أن یخشي صعود ملك من أبناء الیھود .       

 

أني أتعجب جدا ومنبھر بشخصیة یوسف النجار, رجل یطیع كل ما یقال لة .. عندما رأي العذراء مریم حبلي لم یستوعب عقلة ما +    

وقبل كل ما قیل لة في تسلیم تام .. وعندما كان ھناك تھدید لحیاة الصبي الصغیرحدث فشرح لة المالك الحقیقة فلم یجادل أو یحاور        

لب منة المالك الھروب لمصر , فلم یجادل أو یحاور أو یتعلل بكبر سنة وھو شیخ یسیر علي قدمیة مسافة تحتاج من ھیرودس ط       

شھور لیقطعھا , لم ینطق بكلمة واحدة .        
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ظیما في أیمانة .وفي الحقیقة اننا لن نجد رد واحد أو حدیث لھذا الرجل البار في كل أحداث العھد الجدید .. كان جبارا في صمتة , ع       

 

ُدُكْم بَِماٍء ِللتَّْوبَِة، َولِكِن الَِّذي یَأْتِي بَْعِدي ھَُو أَْقَوى ِمنِّي، الَِّذي لَْسُت أَْھالً أَْن أَ ) :  11:  3+   ( مت  ُدُكْم أَنَا أَُعّمِ ْحِمَل ِحذَاَءهُ. ھَُو َسیُعَّمِ  

وحِ اْلقُُدِس َونَارٍ       ..   بِالرُّ  

لمعمدان وجود معمودیتان , تمت األولي عند حول الروح القدس علي الكنیسة في یوم الخمسین في شكل ألسنة نار .. ایوحنا  رھنا یذك       

بعد ان یجمع الرب قمحة إلي المخزن أما التبن فیحرقة بنار ال تطفأ  أما المعودیة الثانیة فھي نار الدینونة وموعدھا في نھایة األزمنة        

ا التِّْبُن فَیُْحِرقُھُ ) :  12  : 3( مت       ُ الَِّذي َرْفُشھُ فِي یَِدِه، َوَسیُنَقِّي بَْیَدَرهُ، َویَْجَمُع قَْمَحھُ إِلَى اْلَمْخَزِن، َوأَمَّ .. بِنَاٍر الَ تُْطفَأ  

 

ُب َوقَاَل لَھُ: «إِْن ُكْنَت اْبَن هللاِ فَقُْل أَْن تَِصیرَ فَبَْعَد َما َصاَم أَْربَِعیَن نََھاًرا َوأَْربَِعیَن لَْیلَةً، َجاَع أَِخیًرا) :   2:  4+   ( مت  .  فَتَقَدََّم إِلَْیِھ اْلُمَجّرِ  

سقوطة في بعض.. كان الجوع تجربة تعرض لھا أبراھیم في أرض كنعان ولكنة فشل فیھا وترتب علي فشلة  ھِذِه اْلِحَجاَرةُ ُخْبًزا         

الخطایا .. أیضا أبیمالك تعرض لنفس التجربة وفشل وأضطر ان یسكن في أرض موآب متغربا .. وكان الجوع والعطش أیضا         

سیناء وفشلوا فیھا فشال ذریعا , وھنا یقدم لنا السید المسیح كیفیة التعامل مع تجربة أجتازھا الیھود بعد خروجھم من مصر إلي بریة       

التجربة أیضا في البریة والنجاح فیھا .       

 

َوتََرَك النَّاِصَرةَ َوأَتَى فََسَكَن فِي  ) :  13  – 16:   4من منطقة الجلیل في الشمال ( مت +   بعد التجربة علي الجبل بدأ یسوع خدمتة مبتدأ   

بِّيِ اْلقَائِِل: «أَْرُض َزبُولُوَن، َوأَْرُض نَْفتَاِلیَم، َكْفَرنَاُحوَم الَّتِي ِعْنَد اْلبَْحِر فِي تُُخوِم َزبُولُوَن َونَْفتَاِلیَم،   ِلَكْي یَتِمَّ َما قِیَل بِإَِشْعیَاَء النَّ        

، َجِلیُل األَُمِم.  الشَّْعُب اْلَجاِلُس فِي ُظْلَمٍة أَْبَصَر نُوًرا َعِظیًما، َواْلجَ       اِلُسوَن فِي ُكوَرةِ اْلَمْوِت َوِظالَِلِھ أَْشَرَق َطِریُق اْلبَْحِر، َعْبُر األُْرُدّنِ  

.. تتكلم عن شعب سالك  السَّاِلُك فِي الظُّْلَمِة أَْبَصَر نُوًرا َعِظیًما اَلشَّْعبُ ) .. 2:   9.. وعلي الرغم ان نبوة أشعیاء في ( أش  َعلَْیِھْم نُورٌ       

ولكن الوحي عن قصد أراد ان یبین تزاید شرور شعوب ھذة المنطقة من مجرد السلوك في الخطیة إلي الجلوس والتمتع  في الظلمة        

ُجِل ) : 1:  1بھا , وھذا التدرج نجدة في (مز       الَِّذي لَْم یَْسلُْك فِي َمُشوَرةِ األَْشَراِر، َوفِي َطِریِق اْلُخَطاةِ لَْم یَِقْف، َوفِي َمْجِلِس ُطوبَى ِللرَّ  

.. اْلُمْستَْھِزئِیَن لَْم یَْجِلسْ        

 

ْونَ ) :  4:  5+   ( مت  الحزن ھنا المقصود بة حزن األنسان علي خطایاة وسقطاتة , وربما كان حزن  ..  ُطوبَى ِلْلَحَزانَى، ألَنَُّھْم یَتَعَزَّ  

داود علي خطیتة كان مثال واضحا فقد كان یبلل كل یوم فراشة بدموعة حزنا علي خطایاة .. أیضا الحزین علي خطایا وجھاالت       

، ألَنَُّھْم لَْم یَْحفَُظوا َشِریعَتَكَ َجَداِوُل ِمیَاٍه جَ ) :  136:  119اآلخرین مثلما یقول داود في ( مز       ) :  2:  9.. أو ( رو  َرْت ِمْن َعْینَيَّ  

.. إِنَّ ِلي ُحْزنًا َعِظیًما َوَوَجعًا فِي قَْلبِي الَ یَْنقَِطعُ        

 

..  فَْلیُِضْئ نُوُرُكْم ھَكذَا قُدَّاَم النَّاِس  .. أَْنتُْم نُوُر اْلعَالَِم.  ..أَْنتُْم ِمْلُح األَْرِض، َولِكْن إِْن فََسَد اْلِمْلُح فَبَِماذَا یَُملَُّح؟  ) :  14,   13:  5+   ( مت   

رھما في حیاة الناس عظیم جداكما یعمل الملح والنور, كالھما یعمل في صمت كامل ولكن تأثیشبة الرب عمل أوالدة في وسط العالم        

وملحوظ , فما أبعد الفارق بین النور والظالم , والملح بعطي مذاقا للطعام كما أنة یثیر في األنسان األحساس بالعطش والرغبة في         

األرتواء , وھذا ما یجب ان یعملة أوالد اللة في المحیطین بھم لمعرفة وفھم كالم اللة        
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یِسیِّیَن لَْن تَْدُخلُوا َملَُكوتَ ) :  20 : 5+   ( مت  ُكْم َعلَى اْلَكتَبَِة َواْلفَّرِ .. السَّماَواتِ  فَإِنِّي أَقُوُل لَُكْم: إِنَُّكْم إِْن لَْم یَِزْد بِرُّ  

في التقلید الیھودي كان ھناك قول أنة إذا لم یدخل السماء سوي شخصان أثنان فقط , فسیكون أحدھما من الكتبة واآلخر من الفریسین        

وھنا قلب الرب كل الموازین رأسا علي عقب وفي صراحة أمام الجمیع أعلن ان بر ھؤالء الكتبة والفریسین ھو بر ظاھري مرفوض       

, أما البر الحقیقي الصحیح فیشرحة الرب في بقیة األصحاح الخامس من أنجیل متي . من أصلة       

 

َ  ) : 21:  5+   ( مت  ا أَنَا فَأ    َمْن یَْغَضُب َعلَىقُوُل لَُكْم: إِنَّ ُكلَّ قَْد َسِمْعتُْم أَنَّھُ قِیَل ِلْلقَُدَماِء: الَ تَْقتُْل، َوَمْن قَتََل یَُكوُن ُمْستَْوِجَب اْلُحْكِم.  َوأَمَّ

طایا یبدأ الرب كالمة بخطیة القتل علي أساس أنھا أول خطایا األنسان خ .. في بدایة كالمة عن ال أَِخیِھ بَاِطالً یَُكوُن ُمْستَْوِجَب اْلُحْكمِ          

تة العالج فیبدأ في التعامل أوال مع ) , ویضع المسیح روش4واحدة لقایین والثانیة لمالك في نفس األصحاح ( تك بعد طردة من الجنة        

الغضب الذي ھو دائما أكبر سبب للقتل .. وھكذا وبنفس الطریقة تعامل الرب مع خطیة الزنا .        

 

كَ ) :  43:  5+   ( مت     .. َسِمْعتُْم أَنَّھُ قِیَل: تُِحبُّ قَِریبََك َوتُْبِغُض َعُدوَّ

ال توجد ھذة الوصیة أو ھذا التعلیم في الكتاب المقدس سواء كان العھد القدیم أو العھد الجدید , اللة لم یطلب كراھیة أي أنسان أو أي        

شعب ولكن كان یطالب أوالدة بكراھیة الخطیة أو التعامل مع الوثنیین حتي الیتعلموا منھم النجاسة .. لكن ھذة األضافة  " تبغض       

عدوك " كانت من قادة الیھود من الكتبة والفریسین في أیام تواجد المسیح علي األرض .        

 

 +   النصف األول من األصحاح السادس یتكلم عن الممارسات الروحیة ألكتساب مدیح الناس أو بدافع إظھار البر الذاتي أمام اآلخرین 

اب الفریسین أوال ثم أمتد عبر التاریخ وأصاب بعض الكنائس والمسیحینولألسف حب الظھور والبر الذاتي ھو سرطان روحي أص       

ألَنََّك تَقُوُل: إِنِّي أَنَا َغنِيٌّ َوقَِد  ) :  17:   3في العھد الجدید , وربما ما یقولة الروح لكنیسة الالودكیین ھو مثل واضح علي ذلك ( رؤ        

..  إِلَى َشْيٍء، َولَْسَت تَْعلَُم أَنََّك أَْنَت الشَِّقيُّ َواْلبَئُِس َوفَِقیٌر َوأَْعَمى َوُعْریَانٌ اْستَْغنَْیُت، َوالَ َحاَجةَ ِلي        

 

َدأُ، َوَحْیُث یَْنقُُب السَّاِرقُوَن َویَْسِرقُ ) : 19:  6( مت +    . ھذة وصیة في . ونَ الَ تَْكنُِزوا لَُكْم ُكنُوًزا َعلَى األَْرِض َحْیُث یُْفِسُد السُّوُس َوالصَّ  

, والخطورة كلھا تكمن في الثقة منتھي الصراحة والوضوح تحذر من كثرة األموال وآثارة السلبیة علي التقدم في الحیاة الروحیة        

یَْخِدَم َسیَِّدْیِن، ألَنَّھُ  الَ یَْقِدُر أََحٌد أَنْ ) :  24:  6واألتكال علي ھذة األموال أكثر من اللة وتصیر محبتھا منافسا قویا لمحبة اللة ( مت        

ا أَْن یُْبِغَض اْلَواِحَد َویُِحبَّ اآلَخَر، أَْو یُالَِزَم اْلَواِحَد َویَْحتَِقَر اآلَخَر. الَ تَْقِدُروَن أَْن تَْخدِ       .. حتي الذین الیمتلكون األموال ُموا هللاَ َواْلَمالَ إِمَّ  

وا قَائِِلیَن: : ) 31:  6أن یثقوا في اللة أوال وأخیرا ( مت الكثیرة أو أي أموال علي األطالق أي في منتھي الفقر علیھم أیضا       فَالَ تَْھتَمُّ  

.. ألَنَّ أَبَاُكُم السََّماِويَّ یَْعلَُم أَنَُّكْم تَْحتَاُجوَن إِلَى ھِذِه ُكلَِّھافَإِنَّ ھِذِه ُكلََّھا تَْطلُبَُھا األَُمُم.    32َماذَا نَأُْكُل؟ أَْو َماذَا نَْشَرُب؟ أَْو َماذَا نَْلبَُس؟        

 

فعال غلبان األنسان الذي یدین غیرة فانة  .. ھل ھناك صراحة ووضوح من اللة أكثر من ھذا ؟  الَ تَِدینُوا ِلَكْي الَ تَُدانُوا) .. 1:  7+   (   

ي نفسة أوال .. بال أدني شك إذا أنشغل األنسان بإدانة نفسة فلن یتبقي لة أي وقت لیدین اآلخرین .. لألسف الشدید روح األدانة  ذیؤ       

یدین غیرة بإسقاط ضعفاتة الشخصیة علي  منتشرة جدا في كنائسنا وفي بیوتنا مع األصدقاء واألقرباء , وفي غالبیة الوقت بقوم الذي       

اآلخرین ویدینھا في تصرفات اآلخرین       
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علي اللة ألنة خلق المرأةواألدانة أو لوم اآلخرین ھو رد فعل شائع بین الناس لتبریر أنفسھم بدأ مع بدایة البشریة .. آدم وضع اللوم       

.. وحواء فعلت نفس ةِ فَأََكْلتُ فَقَاَل آَدُم: «اْلَمْرأَةُ الَّتِي َجعَْلتََھا َمِعي ِھَي أَْعَطتْنِي ِمَن الشََّجرَ   ) ..12:  3التي تسببت في سقوطة ( تك        

تْنِي فَأََكْلتُ  ) .. 13:  3الشئ ( تك       بُّ اِإللھُ ِلْلَمْرأَةِ: «َما ھذَا الَِّذي فَعَْلِت؟» فَقَالَِت اْلَمْرأَةُ: «اْلَحیَّةُ َغرَّ    .. فَقَاَل الرَّ

 

قَُكمْ الَ تُْعُطوا اْلقُْدَس ِلْلِكالَب، َوالَ ) .. 6:  7+   ( مت  .. تَْطَرُحوا ُدَرَرُكْم قُدَّاَم اْلَخنَاِزیِر، ِلئَالَّ تَُدوَسَھا بِأَْرُجِلَھا َوتَْلتَِفَت فَتَُمّزِ  

, فھناك عینات بشریة لھا شراسة الكالب ونجاسة أفكار كما لیس المقصود ھنا ھو الكالب والخنازیر حرفیا ولكن من یمثلھم من البشر       

یر نجس , فرغم ان الضرورة موضوعة علینا لنشرح وصایا وكالم الرب لكل من كان في حاجة إلي ذلك ولكن البدلو كنت أمام خنز       

.من حكمة التمییز بین المحتاج حقیقیا وبین المستھتر المعاند        

 

.. ھذة اآلیة تظھر تشجیع الرب لنا لنرفع قلوبنا نسألة أحتیاجاتنا وفي لَُكمْ اِْسأَلُوا تُْعَطْوا. اُْطلُبُوا تَِجُدوا. اِْقَرُعوا یُْفتَْح ) ..  7:  7+   ( مت   

.. ضمان وتأكید من الرب بحتمیة  ألَنَّ ُكلَّ َمْن یَْسأَُل یَأُْخذُ، َوَمْن یَْطلُُب یَِجُد، َوَمْن یَْقَرعُ یُْفتَُح لَھُ ) .. 8:  7اآلیة التالیة لھا ( مت        

تدرج األمر من مجرد السؤال إلي مستوي القرع علي األبواب فھناك أستماع للطلبة وتأكید لألستجابة  وقد الیعطي األستجابة حتي لو        

الرب تماما ما تطلب لكنة سیعطیك ما ھو لصالحك .. فبولس طلب كثیرا الشفاء من شوكة بالجسد فكانت أستجابة الرب ھى فیض من       

نسأل والرب حتما یستجیب بالطریقة المناسبة وفي الوقت المناسب   النعمة لتعویض ألم الجسد . نحن       

 

َرنِي) .. 2:  8+   ( مت  .. مرض البرص من األمراض التي  َوإِذَا أَْبَرُص قَْد َجاَء َوَسَجَد لَھُ قَائِالً: «یَا َسیُِّد، إِْن أََرْدَت تَْقِدْر أَْن تَُطّھِ  

عزال عن الجمیع , وربما لھذا السبب لم یستطع ھذا األبرص مشاركة الجموع في أستماعھماألنتفرض الشریعة علي المصابین بة        

للعظة فوق الجبل .. ولكن إحساسة المؤلم بالعزلة والوحدة منبوذا من الجمیع دفعة لألقتراب من المسیح ألنة مدرك تماما في قدرتة         

تقدیم ھذا الشفاء لذلك قال لة " إن أردت تقدر " وقد كان معروفا في ذلك الزمان علي الشفاء لكنة الیعلم شيء عن رغبة المسیح في        

ا قََرأَ َمِلُك إِْسَرائِیَل ) .. 7:  5مل  2غیر اللة فقط , فھكذا نفھم من قصة برص نعمان السریاني ( ان مرض البرص الیشفیة       فَلَمَّ  

َق ثِیَابَھُ َوقَاَل: «َھْل أَنَا هللاُ ِلَكْي أُِمیَت َوأُْحیَِي، َحتَّى إِنَّ ھذَا یُْرِسُل إِلَيَّ أَْن أَ       ْشِفَي َرُجالً ِمْن بََرِصِھ؟ فَاْعلَُموا َواْنُظُروا أَنَّھُ إِنََّما اْلِكتَاَب َمزَّ  

ُض ِلي      المسیح بین الناس بشفاء األبرص أوال فالقدیس متي ھنا یفسر للیھود معني . وقد كتن ھناك حكمة في بدایة معجزات ..  یَتَعَرَّ  

الخالص أنة لیس الخالص من الرومان بل من الخطیة التي یرمز لھا مرض البرص ..         

المسیا المنتظر قد الكھنة كان بمثابة إعالن لھم ان اللة القادر علي شفاء األبرص أو وعندما طلب المسیح من األبرص أن یذھب لیراة         

ظھر في إسرائیل بعد ما فشلوا في فھم كالم المجوس " أین ھو ملك الیھود ؟ "        

 

َب، َوقَاَل ِللَِّذیَن یَتْبَعُوَن: «اَْلَحقَّ أَقُوُل لَُكْم: لَْم أَِجْد َوالَ فِي إِْسَرائِ ) .. 10:  8+  ( مت  ا َسِمَع یَُسوعُ تَعَجَّ .. سر تعجب إِیَمانًا بِِمْقَداِر ھذَایَل فَلَمَّ  

المسیح كان لسببان أولھما ضعف أیمان الیھود الذین أستھدفھم الرب في خدمتة وكان ھذا واضحا في رد فعل أھلة وشعبة في الناصرة      

المشارقوكفرناحوم والثاني ھو رد فعل األمم الغریبة عن شعب اللة كما في حالة قائد المئة أو المرأة الكنعانیة , أما وصول األمم من       

یَْعقُوَب فِي َوأَقُوُل لَُكْم: إِنَّ َكثِیِریَن َسیَأْتُوَن ِمَن اْلَمَشاِرِق َواْلَمغَاِرب َویَتَِّكئُوَن َمَع إِْبَراِھیَم َوإِْسَحاَق وَ  ) ..11:  8والمغارب ( مت        

ین في المغارب األیمان علي ید مرقص.. بدأ من سجود المجوس بني المشرق للطفل یسوع وأیضا قبول المصری َملَُكوِت السََّماَواتِ        

الرسول         

6 



 

ةٌ َوِلُطیُوِر السََّماِء فَتَقَدََّم َكاتٌِب َوقَاَل لَھُ: «یَا ُمعَلُِّم، أَتْبَعَُك أَْینََما تَْمِضي».  فَقَاَل لَھُ یَُسوعُ: «ِللثَّعَاِلب أَْوِجرَ ) .. 19 –  20:  8+   ( مت   

ا ابْ       ..  ُن اِإلْنَساِن فَلَْیَس لَھُ أَْیَن یُْسنُِد َرأَْسھُ أَْوَكاٌر، َوأَمَّ  

المسیح یرد علي الناس لبس حسب ما تكلموا عنة بل بحسب ما یكشفة ھو من أفكار داخلیة في قلوبھم .. وھذا الشخص ربما فرح       

وال یعرفونبمعجزات المسیح وسلطانة وتخیل ان ھناك مجد أرضي من وراء تبعیة المسیح , فكثیرون یشنھون الخدمة ألمتیازاتھا        

شيء عن صلیبھا أو أتعابھا لذلك قدم لة المسیح الحقیقة كما ھي : لیست ھناك راحة.        

 

  َحَدَث فِي اْلبَْحِر َحتَّى َغطَِّت األَْمَواُج السَِّفینَةَ، َوَكاَن ھَُو نَائًِما.  فَتَقَدََّم تَالَِمیذُهُ  َوإِذَا اْضِطَراٌب َعِظیٌم قَدْ  ) ..24- 25:  8+   ( مت 

نَا فَإِنَّنَا نَْھِلكُ       .. َوأَْیقَُظوهُ قَائِِلیَن: «یَا َسیُِّد، نَّجِ  

لتجارب أو المشاكل ولكنة یحفظنا من الضرر وبكل تأكید یتدخل  ھذة الحادثة تبرھن علي ان وجود المسیح في حیاتنا لن یمنع عنا ا       

لوضع حد لھذة التجارب ولكن فقط حین نرفع قلوبنا ونطلب منة  ذلك في صلواتنا .في الوقت المناسب        

 

ا َجاَء إِلَى اْلعَْبِر إِلَى ُكوَرةِ الْ ) .. 28:  8+   قصة المجنونان في كورة الجرجاسیین ( مت  ِجْرَجِسیِّیَن، اْستَْقبَلَھُ َمْجنُونَاِن َخاِرَجاِن ِمَن  َولَمَّ  

ھذة القصة تثبت عكس ما یعتقد بعض الناس ان للشیطان قوة .. اْلقُبُوِر َھائَِجاِن ِجد�ا، َحتَّى لَْم یَُكْن أََحٌد یَْقِدُر أَْن یَْجتَاَز ِمْن تِْلَك الطَِّریقِ        

یحتاج السماح واألذن من المسیح , فكیفمن خالل السحر والحسد وغیرھا من األمور .. فقد كان مجرد الدخول في بعض الخنازیر         

الكورة برعي الخنازیر یبرھن علي أرتباطھم  یكون الحال أمام أنسان مسیحي یسكنة الروح القدس , ھذا مستحیل .. وأرتباط أھل ھذة       

ا ) .. 34:  8بالنجاسة وحیاة الخطیة , وھذا یفسر رفضھم دخول المسیح لقریتھم ( مت       فَإِذَا ُكلُّ اْلَمِدینَِة قَْد َخَرَجْت ِلُمالَقَاةِ یَُسوَع. َولَمَّ  

.. أَْبَصُروهُ َطلَبُوا أَْن یَْنَصِرَف َعْن تُُخوِمِھمْ        

 

مع ھذا المجنون ألن الرب یعلم ان حالتة العقلیة لن تسمح لة بالذھاب خصیصا لكي یتقابل+   نالحظ ان المسیح قام بھذة الرحلة الصعبة   

للمسیح ولن یأخذ أحد مسؤلیة أصطحاب مجنون إلي المسیح ( وفعل المسیح نفس الشيء مع مریض یبت حسدا إذ لم یكن لة صدیق        

قدم الشفاء للذین یتكلمون بأسم المریض مثلما فعل مع المفلوج الذي قدمة أصحابة من سقف البیت أو معأو قریب ) .. أیضا المسیح        

) .. أیضا قدم المسیح الشفاء لكل من یذھب ألیة في أیمان كامل وھم كثیرین وربما ناذفة الدم المذكورة في 18:  9( مت  أبنة یایروس       

نََّھا قَالَْت فِي نَْفِسَھا: «إِْن  َوإِذَا اْمَرأَةٌ نَاِزفَةُ َدٍم ُمْنذُ اثْنَتَْي َعْشَرةَ َسنَةً قَْد َجاَءْت ِمْن َوَرائِِھ َوَمسَّْت ھُْدَب ثَْوبِِھ،  ألَ  ..  )20:   9( مت        

.. مثل واضح لھذة المجموعة .   َمَسْسُت ثَْوبَھُ فَقَْط ُشِفیتُ        

 

ُل ِسْمعَاُن الَِّذي  ) .. 2 – 4:   10+   أسماء تالمیذ المسیح األثناعشر المذكورین في ( مت  ا أَْسَماُء االثْنَْي َعَشَر َرُسوالً فَِھَي ھِذِه: اَألَوَّ َوأَمَّ  

وُب ْبُن َحْلفَى، تُوَما، َوَمتَّى اْلعَشَّاُر. یَْعقُ  یُقَاُل لَھُ بُْطُرُس، َوأَْنَدَراُوُس أَُخوهُ. یَْعقُوُب ْبُن َزْبِدي، َویُوَحنَّا أَُخوهُ.  فِیلُبُُّس، َوبَْرثُولََماُوُس.       

، َویَُھوذَا اِإلْسَخْریُوِطيُّ الَِّذي أَْسلََمھُ       ..  َولَبَّاُوُس اْلُملَقَُّب تَدَّاُوَس.   ِسْمعَاُن اْلقَانَِويُّ  

أیضا في وكان السید المسیح أعتاد ان یرسل تالمیذة ورسلة في مجموعات أثنان أثنان إلي كل مكان , وقد ذكرھم الوحي اآللھي ھنا        

ھذة المجموعات الكرازیة .        
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وَن أََماَم ُوالَةٍ َولِكِن اْحذَُروا ِمَن النَّاِس، ألَنَُّھْم َسیُْسِلُمونَُكْم إِلَى َمَجاِلَس، َوفِي َمَجاِمِعِھْم یَْجِلُدونَُكْم.  َوتَُساقُ ) ..   17  – 20:  10+   ( مت   

وا َكْیَف أَ       ْو بَِما تَتََكلَُّموَن، ألَنَُّكْم تُْعَطْوَن فِي تِْلَك السَّاَعِة َما تَتََكلَُّموَن بِِھ،  َوُملُوٍك ِمْن أَْجِلي َشَھاَدةً لَُھْم َوِلألَُمِم.   فََمتَى أَْسلَُموُكْم فَالَ تَْھتَمُّ  

.. ألَْن لَْستُْم أَْنتُُم اْلُمتََكلِِّمیَن بَْل ُروُح أَبِیُكُم الَِّذي یَتََكلَُّم فِیُكمْ        

كانت بمثابة رؤیة الرب ألحداث المستقبل في حیاة الكنیسة علي ھذة اآلیات لم تحدث في أیام السید المسیح علي األرض لكنھا         

َوَسیُْسِلُم األَُخ أََخاهُ إِلَى اْلَمْوِت، َواألَُب ) ..  21 – 22:  10. أما اآلیات ( مت األرض وتمت جمیعھا في أحداث سفر أعمال الرسل        

ْسِمي. َولِكِن الَِّذي یَْصبُِر إِلَى اْلُمْنتََھى فَھذَا َولََدهُ، َویَقُوُم األَْوالَُد َعلَى َواِلِدیِھْم َویَْقتُلُونَُھْم،  َوتَُكونُوَن ُمْبغَِضیَن ِمَن اْلَجِمیعِ ِمْن أَْجِل ا       

فھو في نھایةلرابع , أما التتمیم الكامل لكالم السید المسیح ..  فتمت جزئیا في عصور أضطھاد الكنیسة في القرنان الثالث وا  یَْخلُصُ        

األزمنة في وقت الضیقة العظیمة علي األرض .        

 

..  وحِ طُ اَلَِّذي أَقُولُھُ لَُكْم فِي الظُّْلَمِة قُولُوهُ فِي النُّوِر، َوالَِّذي تَْسَمعُونَھُ فِي األُذُِن نَاُدوا بِِھ َعلَى السُّ ) ..   27:  10+   ( مت   

المقصود بالظلمة والنور ھو أوقات الضیق والمصاعب التي تعقبھا أوقات السالم والھدوء .. والذي تسمعونة في األذن أي كل ماقالة        

وھذا یتحقق اآلن حرفیا من خالل شبكات األنترنت .المسیح ألي تلمیذ علي المستوي الفردي , فیمكن المجاھرة بة وأعالنة للجمیع        

 

..  أَلَْیَس ُعْصفُوَراِن یُبَاَعاِن بِفَْلٍس؟ َوَواِحٌد ِمْنُھَما الَ یَْسقُُط َعلَى األَْرِض بُِدوِن أَبِیُكمْ ) ..   29:  10+   ( مت   

قیمة , فلیس ھناك نصف فلس ومعني ذلك ان ھناك عصفور بال قیمة نقدیة أي لیس لة ثمن .. لكن حتي ھذا الفلس ھو أقل العمالت        

العصفور الذي بال قیمة في نظر الناس لكن لة في نظر الرب قیمة غالیة .. فكم وكم تكون قیمة أوالد الرب في عینیة !!         

نینة وسالموربما أختیار الرب لعصفوران كان بسبب إرسالة للتالمیذ والرسل إثنان إثنان فكان كالمة عن العصفوران بمثابة طمأ       

م في الطریق .لخدامة وحفظة لھ       

 

َواْلعُْرُج یَْمُشوَن،  فَأََجاَب یَُسوعُ َوقَاَل لَُھَما: «اْذَھبَا َوأَْخبَِرا یُوَحنَّا بَِما تَْسَمعَاِن َوتَْنُظَراِن:  اَْلعُْمُي یُْبِصُروَن،  ) .. 4 –  5:  11+   ( مت   

مُّ یَْسَمعُوَن،       .. َواْلَمْوتَى یَقُوُموَن، َواْلَمَساِكیُن یُبَشَُّرونَ َواْلبُْرُص یَُطھَُّروَن، َوالصُّ  

والمفلوجین بأیمان مترسخ عند الیھود ان ھذة المعجزاتأرتبطت كثیر من معجزات السید المسیح مثل تطھیر األبرص وشفاء العمیان       

ّمِ تَتَفَتَُّح.  ..)  5 –  6:  35ھي من صمیم عمل المسیا المنتظر كما قال لھم أشعیاء النبي ( أش       ِحینَئٍِذ تَتَفَقَُّع ُعیُوُن اْلعُْميِ، َوآذَاُن الصُّ  

یَِّة ِمیَا      ..  هٌ، َوأَْنَھاٌر فِي اْلقَْفرِ ِحینَئٍِذ یَْقِفُز األَْعَرُج َكاِإلیَِّل َویَتََرنَُّم ِلَساُن األَْخَرِس، ألَنَّھُ قَِد اْنفََجَرْت فِي اْلبَّرِ  

ا َكْیَف یُْبِصُر اآلَن فَالَ نَْعلَُم. أَْو َمْن فَتََح َعْینَْیِھ ) ..  21:  9وھذا یفسر لنا خوف وتردد والدي المولود أعمى للدفاع عن أبنھم ( یو       َوأَمَّ  

. اْسأَلُوهُ فَُھَو یَتََكلَُّم َعْن نَْفِسھِ       ّنِ ..  فَالَ نَْعلَُم. ھَُو َكاِمُل الّسِ  

 

..  لِكْن َماذَا َخَرْجتُْم ِلتَْنُظُروا؟ أَنَبِی�ا؟ نَعَْم، أَقُوُل لَُكْم، َوأَْفَضَل ِمْن نَبِّيٍ ) ..  9:  11ت +   ( م  

المجيء المباشر شھادة المسیح عن یوحنا المعمدان ھي شھادة في منتھي القوة , فھو لیس مجرد نبي بل أفضل بكثیر, لیس فقط ألنة        

و ألنة قام بتعمید المسیح في نھر األردن , ولكن أیضا ألن ھناك العدید من النبوات في العھد القدیم تنبأت عن ظھور للسید المسیح أ       

ُموا فِي اْلقَْفِر َسبِیالً ِإللَِھنَا) .. 3:  40یوحنا المعمدان مثل ( أش       ّبِ. قَّوِ یَِّة: «أَِعدُّوا َطِریَق الرَّ .. أیضا في  َصْوُت َصاِرخٍ فِي اْلبَّرِ  

.. ھُ ھأَنَذَا أُْرِسُل َمالَِكي فَیَُھیُِّئ الطَِّریَق أََماِمي. َویَأْتِي بَْغتَةً إِلَى َھْیَكِلِھ السَّیُِّد الَِّذي تَْطلُبُونَ) ..  1:  3( مال        
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اُت اْلَمْصنُ ) ..   21  – 42:  11+   ( مت  وَعةُ فِیُكَما،  َوْیٌل لَِك یَا ُكوَرِزیُن! َوْیٌل لَِك یَا بَْیَت َصْیَدا! ألَنَّھُ لَْو ُصنِعَْت فِي ُصوَر َوَصْیَداَء اْلقُوَّ  

َماِد.   َولِكْن أَقُوُل لَُكْم: إِنَّ ُصوَر َوَصْیَداَء تَُكوُن         ا لَُكَما. َوأَْنِت یَا لَتَابَتَا قَِدیًما فِي اْلُمُسوحِ َوالرَّ یِن ِممَّ لَُھَما َحالَةٌ أَْكثَُر اْحتَِماالً یَْوَم الّدِ  

اْلیَْوِم.   َولِكْن أَقُولُ اُت اْلَمْصنُوَعةُ فِیِك لَبَِقیَْت إِلَى َكْفَرنَاُحوَم اْلُمْرتَِفعَةَ إِلَى السََّماِء! َستُْھبَِطیَن إِلَى اْلَھاِویَِة. ألَنَّھُ لَْو ُصنِعَْت فِي َسُدوَم اْلقُوَّ        

ا لَكِ       یِن ِممَّ لَُكْم: إِنَّ أَْرَض َسُدوَم تَُكوُن لََھا َحالَةٌ أَْكثَُر اْحتَِماالً یَْوَم الّدِ  

فيھذة اآلیات تبین وتثبت علم المسیح الكامل بكیفیة أوضاع الشعوب والممالك في الماضي , وكیف تؤثر سلوكیات ھذة الشعوب         

تحدید مصیرھا في األبدیة .        

 

َواألَْرِض، ألَنََّك أَْخفَْیَت ھِذِه َعِن اْلُحَكَماِء فِي ذِلَك اْلَوْقِت أََجاَب یَُسوعُ َوقَاَل: «أَْحَمُدَك أَیَُّھا اآلُب َربُّ السََّماِء   ) .. 25:  11+   ( مت   

..     َواْلفَُھَماِء َوأَْعلَْنتََھا ِلألَْطفَالِ        

علي األرض .. فلم یكن ھناك سؤال واألبن في السماء ھذة اآلیة تثبت بما ال یدعو ألي شك في وجود إتصال دائم ومستمر بین اآلب       

من أي أحد لیجیب علیة المسیح , ولكن كان ھناك حوار المسیح المستمر مع اآلب في السماء .       

 

ُروعِ، فََجاَع تَالَِمیذُهُ َواْبتََدأُوا یَْقطِ ) ..  1 –  2:  12+   ( مت  فُوَن َسنَابَِل َویَأُْكلُوَن.   فِي دِلَك اْلَوْقِت ذََھَب یَُسوعُ فِي السَّْبِت بَْیَن الزُّ  

ا نََظُروا قَالُوا لَھُ: «ھَُوذَا تَالَِمیذَُك یَْفعَلُوَن َما الَ یَِحلُّ فِْعلُھُ فِي السَّْبتِ       یِسیُّوَن لَمَّ ..  فَاْلفَّرِ  

ان التالمیذ لم یكسروا الشریعة ألنھم  آیات یظھر منھا النظرة الضیقة والمتشددة من الفریسین في تنفیذ بنود الشریعة .. فعلي الرغم       

إِذَا َدَخْلَت َكْرَم َصاِحبَِك فَُكْل ِعنَبًا َحَسَب َشْھَوةِ نَْفِسَك، ) ..  24  – 25:  23مشروع حسب الشریعة ( تث كانوا جیاع ولھذا كان فعلھم         

.. ولكن الً الَ تَْرفَْع َعلَى َزْرعِ َصاِحبِكَ َشْبعَتََك. َولِكْن فِي ِوَعائَِك الَ تَْجعَْل.  إِذَا َدَخْلَت َزْرَع َصاِحبَِك فَاْقِطْف َسنَابَِل بِیَِدَك، َولِكْن ِمْنجَ        

ة للقمح وتزریة .. وھم یعلمون ان الكھنة الفریسین أعتبروا أن قطف السنابل ھو كأنة حصاد وفركھا ونفخ القشورھو بمثابة دراس       

) .. 5:  12مال التطھیر ( مت ملیات الختان أو غیرھا من أعیكسرون كل السبوت بسبب عدم توقف العمل في الھیكل سواء لع       

..   السَّْبَت َوھُْم أَْبِریَاءُ أََو َما قََرأْتُْم فِي التَّْوَراةِ أَنَّ اْلَكَھنَةَ فِي السَّْبِت فِي اْلَھْیَكِل یَُدنُِّسونَ        

 

َوإِذَا إِْنَساٌن یَُدهُ یَابَِسةٌ، فََسأَلُوهُ قَائِِلیَن:) ..  10:  12+   المضحك في الموضوع أنھم أعترضوا علي شفاء صاحب الید الیابسة في ( مت   

, قرروا ھم أنفسھم ان یكسروا السبت عن وبعد ان قام المسیح بشفاء الرجل ..  «َھْل یَِحلُّ اِإلْبَراُء فِي السُّبُوِت؟» ِلَكْي یَْشتَُكوا َعلَْیھِ          

یِسیُّوَن تََشاَوُروا َعلَیْ ) ..  14:  12طریق التشاور لترتیب عملیة قنل للمسیح في ( مت       ا َخَرَج اْلفَّرِ ..  ِھ ِلَكْي یُْھِلُكوهُ فَلَمَّ  

 

..  ِحینَئٍِذ أُْحِضَر إِلَْیِھ َمْجنُوٌن أَْعَمى َوأَْخَرُس فََشفَاهُ، َحتَّى إِنَّ األَْعَمى األَْخَرَس تََكلََّم َوأَْبَصرَ ) ..  22:  12+   ( مت   

وھي معجزة عظیمة ولھا ثالث أبعاد أو ھي ثالث معجزات في معجزة واحدة , وفشل الفریسین في أیجاد تفسیر لھا إال یالتجدبف ..        

یِسیِّیَن قَائِ ) ..  38:   12وعلي الرغم من فشلھم األول طلبوا معجزة أخري في ( مت       ِلیَن: «یَا ُمعَلُِّم، ِحینَئٍِذ أََجاَب قَْوٌم ِمَن اْلَكتَبَِة َواْلفَّرِ  

..  نُِریُد أَْن نََرى ِمْنَك آیَةً        

یٌر َوفَاِسٌق یَْطلُُب آیَةً، َوالَ تُْعَطى لَھُ آیَةٌ  ) .. 39:   12فكان رد فعل المسیح ھو التوبیخ القاسي في ( مت       فَأَجاَب َوقَاَل لَُھْم: «ِجیٌل ِشّرِ  

ثَالَثَةَ أَیَّاٍم  ھَكذَا یَُكوُن اْبُن اِإلْنَساِن فِي قَْلب األَْرِض  . ألَنَّھُ َكَما َكاَن یُونَاُن فِي بَْطِن اْلُحوِت ثَالَثَةَ أَیَّاٍم َوثَالََث لَیَالإِالَّ آیَةَ یُونَاَن النَّبِّيِ        

..  َوثَالََث لَیَال       
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,  11, أو أبن داود الملك المنتظر في األصحاحین السابقین ( صالمنتظر+   بعد ان فشل الیھود في التعرف علي المسیح علي أنة المسیا   

فِي ذِلَك اْلیَْوِم َخَرَج یَُسوعُ ِمَن اْلبَْیِت َوَجلََس ) ..  1:  13) .. بدأ المسیح في الخروج من بیت الیھود متجھا إلي األمم ( مت  12ص        

الَّةِ  ..        ِعْنَد اْلبَْحرِ  .. والمقصود بالبیت ھنا ھو شعب الیھود كما في ( مت 10: 6) .. بَِل اْذَھبُوا بِاْلَحِرّيِ إِلَى ِخَراِف بَْیِت إِْسَرائِیَل الضَّ

أما البحر فیرمز إلي بقیة شعوب العالم         

وبعد ان كانت تزحمة الجماھبر الغفیرة كما في موعظة الجبل أو في شفاء ناذفة الدم بدأ الرب یجعل مسافة تفصلة عن الجموع كما        

..   َعلَى الشَّاِطئِ فَاْجتََمَع إِلَْیِھ ُجُموعٌ َكثِیَرةٌ، َحتَّى إِنَّھُ َدَخَل السَِّفینَةَ َوَجلََس. َواْلَجْمُع ُكلُّھُ َوقَفَ ) .. 2:   13في ( مت        

ثم بدأ الرب في سرد أمثال یمكن ان یفھمھا الیھودي وبستفید منھا األممي .       

 

َحْقِلِھ،   َوِھيَ قَدََّم لَُھْم َمثَالً آَخَر قَائِالً: «یُْشبِھُ َملَُكوُت السََّماَواِت َحبَّةَ َخْرَدل أََخذََھا إِْنَساٌن َوَزَرَعَھا فِي ) ..   31  – 32:  13( مت +     

..  اِء تَأْتِي َوتَتَآَوى فِي أَْغَصانَِھاأَْصغَُر َجِمیعِ اْلبُُزوِر. َولِكْن َمتَى نََمْت فَِھَي أَْكبَُر اْلبُقُوِل، َوتَِصیُر َشَجَرةً، َحتَّى إِنَّ ُطیُوَر السَّمَ          

صغیرة من الصیادین الغیر متعلمین لكنھم جالوا المسكونة وزرعوا وھذا المثل یشیر إلي البدایة المتواضعة للمسیحیة من مجموعة        

األیمان في كل مكان بقوة الروح القدس الساكن داخلھم .. وفي مقابل ھذا األیمان الحقیقي , ھناك األیمان المزیف من بدع وھرطقات        

قَاَل لَُھْم َمثَالً آَخَر: «یُْشبِھُ َملَُكوُت السََّماَواِت َخِمیَرةً  ) ..  33:   13وكان یمثلھا المكتوب في ( مت  أنتشرت مع أنتشار المسیحیة        

.. والمعروف ان الخمیر في العھد القدیم والجدید یرمز إلي الخطیة . أََخذَتَْھا اْمَرأَةٌ َوَخبَّأَتَْھا فِي ثَالَثَِة أَْكیَاِل َدقِیق َحتَّى اْختََمَر اْلَجِمیعُ        

 

اَع ُكلَّ َما َكاَن لَھُ  أَْیًضا یُْشبِھُ َملَُكوُت السََّماَواِت َكْنًزا ُمْخفًى فِي َحْقل، َوَجَدهُ إِْنَساٌن فَأَْخفَاهُ. َوِمْن فََرِحِھ َمَضى َوبَ ) ..   44:  13( مت +     

..   َواْشتََرى ذِلَك اْلَحْقلَ        

وقال انھ تمثل العالم كلة وبالتالي یمكن ان نفھم 38ر معني كلمة " حقل " في عدد الرب لم یفسر ھذا المثل للتالمیذ ولكنة سبق وفس       

ألَنَّھُ ھَكذَا أََحبَّ هللاُ اْلعَالََم َحتَّى بَذََل اْبنَھُ اْلَوِحیَد، ِلَكْي الَ ) .. 16:  3( بو كل العالم لنفسة ودفع دمة ثمنا غالیا من المثل ان اللة أشتري        

..  یَْھِلَك ُكلُّ َمْن یُْؤِمُن بِِھ، بَْل تَُكوُن لَھُ اْلَحیَاةُ األَبَِدیَّةُ         

إلي عریسھا السمائي والكنز المخفي ھو كنیستة , عروس المسیح التي مازال مجدھا مخفیا عن العالم ولن یستعلن إال في وقت زفافھا        

 

ْبعِ َخبََر یَُسوعَ فِي ذِلَك اْلَوْقِت َسِمَع ھِ ) .. 1:  14+   ( مت  .. یُروُدُس َرئِیُس الرُّ  

بعد موت ھیرودس الكبیر الذي قتل أطفال بیت لحم , أنقسمت مملكتة إلي أربعة أقسام ویدعي حكامھم "رئیس الربع" وكان ھیرودس       

یح عندما أرسلة بیالطس البنطي لة حاكم آخر .. وھیرودس أنتیباس ھو الذي حاكم المسأنتیباس أحد ھؤالء الحكام وكلن أخیة فیلبس        

فَإِنَّ ِھیُروُدَس َكاَن قَْد أَْمَسَك یُوَحنَّا َوأَْوثَقَھُ َوَطَرَحھُ فِي ِسْجٍن ِمْن أَْجِل  ) ..  3: 14( مت وھو أیضا الذي قطع رأس یوحنا المعمدان        

.. وكان أعتراض یوحنا ھو مخالفة الشریعة التي تسمح فقط لألخ بالزواج من أرملة أخیة ولیس أثناء   ِھیُروِدیَّا اْمَرأَةِ فِیلُبَُّس أَِخیھِ        

ھي أنة ھیرودیا من زوجھا فیلبس , ویقول التاریخ أن ھیرودس أنتیباس حیاتة , وكانت سالومي الني رقصت وطلبت رأس یوحنا        

األولي أبنة الحارث والي البنطیین وأشتبكا في معركة شرسة , قام بعدھا قیصر  وبسبب زواجة من ھیرودیا أضطر أن یطلق زوجتة        

وقبض علیھا ثم قطعت رأسھا ھیرودس وزوجتة إلي فرنسا .. أما سالومي أبنة ھیرودیا فسقطت في بحیرة من الثلج  بنفي روما        

قول الرب ".أیضا .. وھكذا تم فیھا قول الرب " لي النقمة أنا أجازي یبالسیف        
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ابعِ ِمَن اللَّْیِل َمَضى إِلَْیِھْم یَُسوعُ َماِشیًا َعلَى اْلبَْحرِ ) .. 25:  14( مت +    .. الھزیع الرابع من الیوم حسب التوقیت  َوفِي اْلَھِزیعِ الرَّ  

الیھودي في تلك األیام یبدأ من الساعة الثالثة صباحا حتي الساعة السادسة صباحا أي قبل الفجر بتوقیتنا الحالي .        

 

فَقَاَل: «تَعَاَل». فَنََزَل  فَأََجابَھُ بُْطُرُس َوقَاَل: «یَا َسیُِّد، إِْن ُكْنَت أَْنَت ھَُو، فَُمْرني أَْن آتَِي إِلَْیَك َعلَى اْلَماِء».  ) ..   28  – 29:  14+   ( مت   

.. بُْطُرُس ِمَن السَِّفینَِة َوَمَشى َعلَى اْلَماِء ِلیَأْتَِي إِلَى یَُسوعَ        

نالحظ ان السید المسیح لم یأمر بھدوء البحر والریاح لكي یستطیع بطرس السیر فوق سطح الماء .. وھذا معناة أننا نستطیع أن نختبر        

ثناء التجربة ولیس بعد ان تنتھي .. وطالما أنظارنا مثبتة علي المسیح ولیس علي حجم المشاكل التي نجتازھا , فلن یھتزالسالم حتي أ       

أیماننا أبدا .        

 

 +   المرأة الكنعانیة ھي شخصیة أممیة أي لیست من الیھود , وفي الوقت الذي لم یرحب الیھود بالمسیح أو قبولة كمخلص أو ملك علیھم

) وھنا نتقابل مع مثل آخر بنفس10: 8كان ھناك أیمان متزاید في وسط األمم بالرب وقد رأینا ھذا في قائد المئة الروماني ( مت        

ِحینَئٍِذ أََجاَب یَُسوعُ َوقَاَل لََھا: «یَا اْمَرأَةُ، َعِظیٌم إِیَمانُِك! ِلیَُكْن لَِك َكَما تُِریِدیَن».  ) .. 28:  15األیمان العظیم في المرأة الكنعانیة ( مت        

..   فَُشِفیَِت اْبنَتَُھا ِمْن تِْلَك السَّاَعةِ        

ض الواقع فالمسیح لم یذھب قطونالحظ ان المعجزتان تمت من خالل كلمة المسیح فقط ودون ان یذھب المسیح , وھذا تحقق علي أر       

إلي األمم ولكن ذھب ألیھم التالمیذ والرسل مبشرین بالكلمة , وخلص األمم بھذة الطریقة .        

 

وكان أقتراب الرب من حدود صور وصیداء +   تحركات الرب في خدمتة لم تكن ھناك أي مصادفة ولكنة ترتیب أالھي مقصود ..   

ثُمَّ َخَرَج یَُسوعُ ِمْن ھُنَاَك َواْنَصَرَف إِلَى) ..  21: 15مقصودا لكي یلتقي بھذة المرأة الكنعانیة ( مت  وھي مناطق یسكنھا األمم       

.. وحتي یظھر أیمانھا القوي أمام الیھود .. تماما مثلما تعمد السیر مسافة طویلة لكي یلتقي بالمرأة السامریة  نََواِحي ُصوَر َوَصْیَداءَ         

عند بئر سوخار .       

 

ا اْستَْیقََظ نُوٌح ِمْن َخْمِرِه، َعلِ ) ..  24:  9وھم من نسل كنعان الذي لعنة أبوة نوح في ( تك +   الكنعانیة ھي من شعب شریر  َم َما فَعََل  فَلَمَّ  

ِغیُر،  فَقَاَل: «َمْلعُوٌن َكْنعَاُن! َعْبَد اْلعَبِیِد یَُكوُن ِإلْخَوتِھِ       .. ومنھم خرج أھل سدوم وعمورة المعروفین بالشذوذ الجنسي و  بِِھ اْبنُھُ الصَّ  

..   ولكنة كان یعلم بقدرة أحتمالھا وقوة أیمانھا عبدوا األوثان كل حیاتھم , وربما كان أسلوب كالم المسیح مع ھذة المرأة یبدو قاسیا       

.. ھو في الحقیقة فَقَالَْت: «نَعَْم، یَا َسیُِّد! َواْلِكالَُب أَْیًضا تَأُْكُل ِمَن اْلفُتَاِت الَِّذي یَْسقُُط ِمْن َمائَِدةِ أَْربَابَِھا) .. 27:   15وقولھا في ( مت        

أعتراف بخطیتھا ونجاستھا لذا أستحقت تطویب المسیح لھا أمام الجمیع .        

 

.. ا فِي َملَُكوتِھِ اَْلَحقَّ أَقُوُل لَُكْم: إِنَّ ِمَن اْلِقیَاِم ھُھنَا قَْوًما الَ یَذُوقُوَن اْلَمْوَت َحتَّى یََرُوا اْبَن اِإلْنَساِن آتِیً ) .. 28:  16( مت +     

َوبَْعَد ِستَِّة ) ..  1 –  3: 17طة كما یدعي بعض من أعداء األنجیل , لكن ھذا ما تم حرفیا في األصحاح التالي ( مت ھذة لیست غل       

دَّاَمُھْم، َوأََضاَء َوْجُھھُ َكالشَّْمِس،ْت َھْیئَتُھُ قُ أَیَّاٍم أََخذَ یَُسوعُ بُْطُرَس َویَْعقُوَب َویُوَحنَّا أََخاهُ َوَصِعَد بِِھْم إِلَى َجبَل َعال ُمْنفَِرِدیَن.  َوتَغَیَّرَ        

.. وصوت من السحابة یقول : ھذا ھو أبني الحبیب الذي  َوَصاَرْت ثِیَابُھُ بَْیَضاَء َكالنُّوِر.  َوإِذَا ُموَسى َوإِیِلیَّا قَْد َظَھَرا لَُھْم یَتََكلََّماِن َمعَھُ        

بة سررت ..         
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فَیَْقتُلُونَھُ، َوفِي    َوفِیَما ھُْم یَتََردَُّدوَن فِي اْلَجِلیِل قَاَل لَُھْم یَُسوعُ: «اْبُن اِإلْنَساِن َسْوَف یَُسلَُّم إِلَى أَْیِدي النَّاِس   ) ..22  – 23:  17( مت +     

..  اْلیَْوِم الثَّاِلِث یَقُوُم». فََحِزنُوا ِجد�ا       

ِمْن ذِلَك اْلَوْقِت اْبتََدأَ ) .. 21:  16بة إلي الصلیب , وھذة ھي المرة الثانیة فقد كانت المرة األولي في ( مت یعلن المسیح حقیقة ذھا       

َھنَِة َواْلَكتَبَِة، َویُْقتََل، َوفِي اْلیَْوِم الثَّاِلِث یَقُومَ َؤَساِء اْلكَ یَُسوعُ یُْظِھُر ِلتَالَِمیِذِه أَنَّھُ یَْنبَِغي أَْن یَْذَھَب إِلَى أُوُرَشِلیَم َویَتَأَلََّم َكثِیًرا ِمَن الشُّیُوخِ َورُ        

یذ لم ینتبھوا إلي ذلك وركزوا فقط فيوعلي الرغم ان الرب في الحالتان أظھر حقیقة مھمة جدا وھي قیامتة من الموت إال ان التالم       

حقیقة موتة ال أكثر .       

 

اذھب إلي البحر والق صنارة و السمكة التي تطلع اوال خذھا و متي فتحت فاھا تجد استاراولكن لئال نعثرھم ) .. 27:  17+   ( مت   

..فخذة و اعطھم عني وعنك        

لیس بشبكة قدرة المسیح الضابط الكل .. فھو یطلب من بطرس الذھاب إلي البحر دون ان یحدد لة المكان بالضبط ویصطاد سمك        

بطرس لم   ولكن بصنارة ألنة یرید سمكة واحدة وھي أول سمكة تذھب للصنارة وھي التي سیجد في فمھا أستارا .. كما لو كان       

یذھب لیبحث عن سمكة ولكن السمكة ھي التي كانت تبحث عن بطرس ..        

والمعروف ان قیمة األستارالواحد ھو أربعة دراھم وھو مایكفي لیدفع بطرس عن نفسة وعن معلمة كما قال الرب تماما .       

 

فََدَعا یَُسوعُ إِلَْیِھ  فِي تِْلَك السَّاَعِة تَقَدََّم التَّالَِمیذُ إِلَى یَُسوَع قَائِِلیَن: «فََمْن ھَُو أَْعَظُم فِي َملَُكوِت السََّماَواِت؟»  ) .. 1 –  3:  18+   ( مت   

.. یُروا ِمثَْل األَْوالَِد فَلَْن تَْدُخلُوا َملَُكوَت السََّماَواتِ َولًَدا َوأَقَاَمھُ فِي َوْسِطِھْم   َوقَاَل: «اَْلَحقَّ أَقُوُل لَُكْم: إِْن لَْم تَْرِجعُوا َوتَِص        

دائما األنسان یبحث عن العظمة والمجد لیس فقط علي األرض ولكن أیضا حتي في السماء , من ھو األول ؟ ومن ھو األعظم ؟         

صود بالبساطة ھو برائة األطفال الصغار ھذا ھو الطریق والرب یصدم الجمیع بأعالن أن البساطة أوال وأخیرا ھي الطریق , والمق       

 

.. تَأْتِي اْلعَثَْرةُ  َوْیٌل ِلْلعَالَِم ِمَن اْلعَثََراِت! فَالَ بُدَّ أَْن تَأْتَِي اْلعَثََراُت، َولِكْن َوْیٌل ِلذِلَك اِإلْنَساِن الَِّذي بِھِ ) .. 7:  18+   ( مت   

تقدیم معلومة یفھمھا بطریقة غیر صحیحة أو األطفال بتقدیم السلوك والتربیة الخطأ , إعثاراآلخرینما أسھل إعثار األنسان البسیط ب       

َوھَكذَا إِْذ تُْخِطئُوَن إِلَى اِإلْخَوةِ  ) .. 12  – 13: 8كو  1لذا یقع فیھا الكثیرین .. وفي ھذا یقول بولس الرسول (  سھل جداالخطایا  في        

ِعیَف، تُْخِطئُوَن إِلَى اْلَمِسیحِ.  ِلذِلَك إِْن َكاَن َطعَاٌم یُْعثُِر أَِخي فَلَْن آُكَل لَ       ..  ْحًما إِلَى األَبَِد، ِلئَالَّ أُْعثَِر أَِخي َوتَْجَرُحوَن َضِمیَرھُُم الضَّ  

عثرة فیة یجعل بولس تفى إسائة فھم أخي الضعیف لتصرفي وادي وبريء ولكن الخطورة ھو فرغم ان أكل اللحم ھو تصرف ع       

القوي والحكیم یشعر بألم وذنب عظیم .. لیتنا نتعلم ان نحتوي اآلخرین ونحترس فى كالمنا وتصرفاتنا أمامھم , فال نتكلم كلمة یمكن        

اء فھمة أو یجرح اآلخرین مھما كان الكالم أو التصرف برئ أو صحیح من ان یفھمھا أخي بأكثر من معني أو نتصرف تصرف یس       

. وجھة نظرنا .. أنت لست مطلق الحریة فیما تقول أو تفعل كما یقول لك العالم        

 

اِلُح، أَيَّ َصالَحٍ أَْعَمُل ِلتَُكوَن ِلَي اْلَحیَاةُ األَبَِدیَّةُ؟» َوإِذَا َواِحٌد تَقَدََّم َوقَاَل لَھُ:  ) ..  16  – 17:  19( مت +    فَقَاَل لَھُ:    17«أَیَُّھا اْلُمعَلُِّم الصَّ  

قال الرب في.. ھنا یؤكد المسیح علي وجود الصالح في اللة فقط كما  «ِلَماذَا تَْدُعوني َصاِلًحا؟ لَْیَس أََحٌد َصاِلًحا إِالَّ َواِحٌد َوھَُو هللاُ        

..  اْلَجِمیُع َزاُغوا َوفََسُدوا َمعًا. لَْیَس َمْن یَْعَمُل َصالًَحا لَْیَس َوالَ َواِحدٌ ) ..   12: 3( رو        

بصفات الصالح والتقوي , بل لألسف كان ھؤالء القادة یطلقون علي أنفسھم وھذا الشاب الیھودي تعود علي مناداة الكتبة والفریسین        
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أوصاف مثل ( قادة العمیان , مھذب األغبیاء , ونور الذین في الظلمة ) وكلھا أوصاف مشحونة بالكبریاء والعجرفة .       

 

.. َوأَقُوُل لَُكْم أَْیًضا: إِنَّ ُمُروَر َجَمل ِمْن ثَْقب إِْبَرةٍ أَْیَسُر ِمْن أَْن یَْدُخَل َغنِيٌّ إِلَى َملَُكوِت هللاِ ) ..  24: 19+   ( مت   

وكان یتم إغالقة في وقت غروب الشمس ولكن أحیانا إذا وصلت قافلة  ثقب األبرة ھو تشبیة لباب صغیر في سور أورشلیم العظیم        

بعد الغروب یتم فتح ھذا الباب الصغیر ولیس البوابة الرئیسیة , وكان مرور الجمل من ھذا الباب الصغیر عملیة شاقة تحتاج أوال        

تفریغ الحمولة من علي ظھر الجمل .        

 

ا َسِمعَتَالَِمیذُهُ بُِھتُوا ِجد�ا قَائِِلیَن: «إِذًا َمنْ    ) ..  25  – 26:  19+   ( مت    یَْستَِطیُع أَْن یَْخلَُص؟»   فَنََظَر إِلَْیِھْم یَُسوعُ َوقَاَل لَُھْم: «ھذَا فَلَمَّ

.. ِعْنَد النَّاِس َغْیُر ُمْستََطاعٍ، َولِكْن ِعْنَد هللاِ ُكلُّ َشْيٍء ُمْستََطاعٌ       

وھذة ھي قدرة اللة وأستطاعتة , وكم من أغنیاء علي مر األیام لم تكن خالص األنسان مرتبط فقط بما قدمة المسیح علي الصلیب        

ثرواتھم عائق أمام خالصھم ألنھم لم یعتمدوا علیھا .. مثل ذكا العشار ویوسف الرامي ومن قبلھم أبراھیم أبو اآلباء        

 

ْبحِ ِلیَْستَأِْجَر فَعَلَةً ِلَكْرِمھِ  ) ..1:  20+   ( مت  ..  فَإِنَّ َملَُكوَت السََّماَواِت یُْشبِھُ َرُجالً َربَّ بَْیٍت َخَرَج َمَع الصُّ  

   فَأََجاَب بُْطُرُس ِحینَئٍِذ َوقَالَ ) .. 27:  19بدایة األصحاح تبدأ بكلمة " فأن " وھذا یبین أنھا أستكمال ورد علي كالم بطرس في ( مت      

ومعني كالم بطرس انة بدأ العمل مع الرب من بدایة خدمة الرب , تماما   .. لَھُ: «َھا نَْحُن قَْد تََرْكنَا ُكلَّ َشْيٍء َوتَبِْعنَاَك. فََماذَا یَُكوُن لَنَا؟      

..  اْلیَْوِم، َوأَْرَسلَُھْم إِلَى َكْرِمھِ فَاتَّفََق َمَع اْلفَعَلَِة َعلَى ِدینَاٍر فِي   ) .. 2:  20مثلما حدث في مثل الرب ( مت        

لُوَن آِخِریَن، ألَنَّ َكثِیِریَن ) .. 16:  20ولكن عندما نقرأ المثل للنھایة سنخرج بھذة النتیجة ( مت       ِلیَن َواألَوَّ ھَكذَا یَُكوُن اآلِخُروَن أَوَّ  

.. یُْدَعْوَن َوقَِلیِلیَن یُْنتََخبُونَ        

برة لیست في مدة معرفتك أو خدمتك للرب ولكن في ثباتك حتي النھایة في محبتك وأمانتك للرب وھذة ترجع إلي نعمة أي ان الع       

الرب یعطیھا لمن یطلب ویسأل .. وكم من كثیرین قبلھم الرب في اللحظات األخیرة وربما اللص التائب علي الصلیب واحد منھم        

یرة .وأنطبقت علیھم نص اآلیة األخ       

 

وَن َعلَْیِھ بِاْلَمْوتِ َھا نَْحُن َصاِعُدوَن إِلَى أُوُرَشِلیَم، َواْبُن اِإلْنَساِن یَُسلَُّم إِلَى ُرَؤَساِء اْلَكَھنَِة َواْلَكتَبَِة، فَیَْحُكمُ ) .. 18 – 19: 20+   ( مت   

..  َویَُسلُِّمونَھُ إِلَى األَُمِم ِلَكْي یَْھَزأُوا بِِھ َویَْجِلُدوهُ َویَْصِلبُوهُ، َوفِي اْلیَْوِم الثَّاِلِث یَقُومُ         

وقیامتة وأضاف أیضا طریقة موتة وما یسبقة من آالم , ولكن التالمیذ كماللمرة الثالثة في أنجیل متي یفصح الرب عن حقیقة موتة        

رافضین الفكرة أساسا وغیر منتبھین لحقیقة قیامتة من األموات , وھم في ھذا مثل غیرھم من الیھود متوقعین مسیا یملك ویخلصھم         

الیھود من األعداء ولیس سید یموت عن شعبة لیخلصھم .        

 

َؤَساَء األَُمِم یَُسوُدونَُھْم، َواْلعَُظَماَء یَتََسلَُّطوَن َعلَْیِھْم.  فَالَ یَُكوُن فََدَعاھُْم یَُسوعُ َوقَاَل: «أَْنتُْم تَْعلَُموَن أَنَّ رُ ) ..  25  – 27:  20( مت +     

الً فَْلیَُكْن لَُكْم َعبْ ھَكذَا فِیُكْم. بَْل َمْن أََراَد أَْن یَُكوَن فِیُكْم َعِظیًما فَْلیَُكْن لَُكْم َخاِدًما،  َوَمْن أََراَد أَْن یَُكوَن فِیكُ       ..   ًداْم أَوَّ  

مفھوم العظمة في العالم یختلف تماما عن مفھوم العظمة في نظراللة , الھبوط لمستوي العبید ھو بدایة الطریق للعظمة الحقیقیة ,         

ان تھبط أكثر إلي أسفل .. والیصیر األنسان عظیما في نظر اللة مالم یبذل ویضحي ویخدم الجمیع , كلما أردت أن تعلو أكثر البد        
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..   أَتَانٍ قُولُوا الْبنَِة ِصْھیَْوَن: ھَُوذَا َمِلُكِك یَأْتِیِك َوِدیعًا، َراِكبًا َعلَى أَتَاٍن َوَجْحٍش اْبِن ) .. 5:  21+   ( مت   

اِْبتَِھِجي ِجد�ا یَا اْبنَةَ ِصْھیَْوَن، اْھتِِفي یَا بِْنَت أُوُرَشِلیَم. ھَُوذَا َمِلُكِك یَأْتِي ) .. 9:   9ولكن إذا رجعنا إلي النص األصلي للنبوة في ( زك        

..  َجْحٍش اْبِن أَتَانٍ  إِلَْیِك. ھَُو َعاِدٌل َوَمْنُصوٌر َوِدیٌع، َوَراِكٌب َعلَى ِحَماٍر َوَعلَى       

جدا یا أبنة صھیون أھتفي یا بنت ألورشلیم ) فھذانجد ان الوحي المقدس تعمد عدم ذكر بدایة النبوة في زكریا النبي وھي ( أبتھجي        

)41:  19الجزء الغیر مذكور في ألنجیل متي یعبر عن الفرح والھتاف , ولكن الرب كان حزین جدا قبل دخولة أورشلیم ما في ( لو        

لَْیِھنَّ یَُسوعُ َوقَاَل: «یَا  فَاْلتَفََت إِ ) .. 28:  23.. أیضا حزن الرب كان واضحا في ( لو   َوفِیَما ھَُو یَْقتَِرُب نََظَر إِلَى اْلَمِدینَِة َوبََكى َعلَْیَھا       

..  بَنَاِت أُوُرَشِلیَم، الَ تَْبِكیَن َعلَيَّ بَِل اْبِكیَن َعلَى أَْنفُِسُكنَّ َوَعلَى أَْوالَِدُكنَّ        

ندما تفرح وواضح ان المذكور في أنجبل متي ھو تتمیم جزئي لنبوة زكریا النبي , أما التتمیم الكامل فیتم في المجئ الثاني للرب ع       

تھتف البقیة التقیة من یھود أورشلیم بقبلوھم خالص الرب .        

 

لَى  : «الَ یَُكْن ِمْنِك ثََمٌر بَْعُد إِ فَنََظَر َشَجَرةَ تِیٍن َعلَى الطَِّریِق، َوَجاَء إِلَْیَھا فَلَْم یَِجْد فِیَھا َشْیئًا إِالَّ َوَرقًا فَقَْط. فَقَاَل لََھا) ..  19: 21+   ( مت   

..  األَبَِد!». فَیَبَِسِت التِّینَةُ فِي اْلَحالِ        

.. إذن شجرة التین لعنت لیس لعدم وجود ثمر بھا , ولكن المعروف عن شجرة التین ان وجود أوراقھا ھو دلیل وجود ثمر علیھا        

ألنھا تدعي عن طریق وجود أوراقھا أنھا تحمل ثمر .. وھي تمثل كل أنسان یدعي مظاھر البر والقداسة أمام الجمیع , والرب وحدة        

ْغنَْیُت، َوالَ َحاَجةَ  ألَنََّك تَقُوُل: إِنِّي أَنَا َغنِيٌّ َوقَِد اْستَ ) ..  17: 3, مثل كالم الرب لمالك كنیسة الالودكیین في ( رؤ  یعلم حقیقتة البائسة        

..  ِلي إِلَى َشْيٍء، َولَْسَت تَْعلَُم أَنََّك أَْنَت الشَِّقيُّ َواْلبَئُِس َوفَِقیٌر َوأَْعَمى َوُعْریَانٌ        

 

..  َوَمْن َسقََط َعلَى ھذَا اْلَحَجِر یَتََرضَُّض، َوَمْن َسقََط ھَُو َعلَْیِھ یَْسَحقُھُ ) .. 44:  21+   ( مت   

ما أكثر الذین یتعثرون في المسیح في ایامنا الحالیة وینكرون عملة الخالصي علي الصلیب والھوتة  ولكن سیأتي وقت النھایة عندما       

ال یكون ھناك مفر أومھرب من دینونة المسیح علي المعاندین والمقاومین لة , وھذا ھو عمل الحجر في السحق .. وھذا الحجر ھو        

ُكْنَت تَْنُظُر إِلَى أَْن قُِطَع َحَجٌر بِغَْیِر یََدْیِن، فََضَرَب التِّْمثَاَل َعلَى قََدَمْیِھ ) ..   34  – 35:   2تكلم عنة دانیال النبي في ( دا  نفسة الذي       

ةُ َوال      ذََّھُب َمعًا، َوَصاَرْت َكعَُصافَِة اْلبَْیَدِر فِي  اللَّتَْیِن ِمْن َحِدیٍد َوَخَزٍف فََسَحقَُھَما.  فَاْنَسَحَق ِحینَئٍِذ اْلَحِدیُد َواْلَخَزُف َوالنَُّحاُس َواْلِفضَّ  

ا ا      یُح فَلَْم یُوَجْد لََھا َمَكاٌن. أَمَّ ْیِف، فََحَملَتَْھا الّرِ .. ْلَحَجُر الَِّذي َضَرَب التِّْمثَاَل فََصاَر َجبَالً َكبِیًرا َوَمألَ األَْرَض ُكلََّھاالصَّ  

إذن موعد ھذا السحق ھو مع نھایة أزمنة أألمم الذي یمثلھا التمثال .. أي في نھایة األزمنة .       

 

بَّ إِلھَ ) ..  37  – 39:  22+   ( مت  َك ِمْن ُكّلِ قَْلبَِك، َوِمْن ُكّلِ نَْفِسَك، َوِمْن ُكّلِ فِْكِرَك.  ھِذِه ِھَي اْلَوِصیَّةُ  فَقَاَل لَھُ یَُسوعُ: «تُِحبُّ الرَّ  

..  األُولَى َواْلعُْظَمى.  َوالثَّانِیَةُ ِمثْلَُھا: تُِحبُّ قَِریبََك َكنَْفِسكَ        

جمیع وصایا الرب علي نفس الدرجة من األھمیة .. وھنا نجد ان الرب كما وضع محبة الناس للرب كوصیة أولي , جعل أیضا محبة       

الناس لبعضھم علي نفس الدرجة والمستوي كمحبة الناس للرب .. فإن كانت عدم محبیتنا للرب تمنعنا عن دخول السماء , فبكل       

لبعض ستكون لھا نفس النتیجة القاسیة .  تأكید عدم محبتنا       

 

یِسیُّوَن ُمْجتَِمِعیَن َسأَلَُھْم یَُسوعُ  قَائالً: «َماذَا تَُظنُّوَن فِي اْلَمِسیحِ؟ اْبُن َمْن ھُوَ ) ..  42 –  45:   22( مت     ؟» قَالُوا لَھُ:  َوفِیَما َكاَن اْلفَّرِ  
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بُّ ِلَربِّي: اْجِلْس َعْن یَِمیني َحتَّى أََضَع أَْعَداَءَك َموْ «اْبُن َداُوَد».  قَاَل لَُھْم: «فََكیْ       وحِ َرب�ا؟ قَائِالً: قَاَل الرَّ ِطئًا ِلقََدَمْیَك. َف یَْدُعوهُ َداُوُد بِالرُّ  

..  فَإِْن َكاَن َداُوُد یَْدُعوهُ َرب�ا، فََكْیَف یَُكوُن اْبنَھُ؟         

ھذا السؤال سألة الرب للفریسین و فشلوا في األجابة علیة , وكان سبب فشلھم ھو عدم إدراكھم لحقیقة تجسد أبن اللة في صورة        

«أَنَا یَُسوعُ، أَْرَسْلُت َمالَِكي ألَْشَھَد لَُكْم بِھِذِه  ) .. 16:   22( رؤ  أنسان " أبن داود" .. وقد أجاب یوحنا الحبیب عن ھذا السؤال في        

ْبحِ اْلُمنِیرُ       یَّةُ َداُوَد. َكْوَكُب الصُّ ..      األُُموِر َعِن اْلَكنَائِِس. أَنَا أَْصُل َوذُّرِ  

 

ا أَْنتُْم فَالَ تُْدَعْوا َسیِِّدي، ألَنَّ ُمعَلَِّمُكْم َواِحٌد اْلَمِسیُح، َوأَْنتُْم َجِمیعًا إِْخَوةٌ.  َوالَ تَدْ ) ..  8  – 10:  23+   ( مت  ُعوا لَُكْم أَبًا َعلَى  َوأَمَّ  

..  ُمعَلَِّمُكْم َواِحٌد اْلَمِسیحُ األَْرِض، ألَنَّ أَبَاُكْم َواِحٌد الَِّذي فِي السََّماَواِت.  َوالَ تُْدَعْوا ُمعَلِِّمیَن، ألَنَّ        

قرأت یوما كتابا ألحد شیوخ البروتستانت یستخدم اآلیات السابقة لمھاجمة الكنیسة األرثوذكسیة ألنھا تستخدم ألقاب مثل " أبونا " أو       

وفي الكتاب المقدس دعا بولس نفسة صد ان نفھم ھذا فھما حرفیا بدون تمییز ," سیدنا " لرجال الكھنوت .. بالطبع الرب لم یكن یق       

ألَنَّھُ َوإِْن َكاَن لَُكْم َربََواٌت ِمَن اْلُمْرِشِدیَن فِي اْلَمِسیحِ، لِكْن لَْیَس آبَاٌء َكثِیُروَن.  ) .. 15:  4كو  1أبا للمؤمنین في عدة مناسبات مثل (        

) ..  1:  2یو  1دة كما في ( .. وأیضا یوحنا الحبیب فعل نفس الشيء ودعا المؤمنین أوال یَُسوَع بِاِإلْنِجیلِ ألَنِّي أَنَا َولَْدتُُكْم فِي اْلَمِسیحِ        

. وبناء علي ذلك انا ال أستغرب . اْلَمِسیُح اْلبَارّ یَا أَْوالَِدي، أَْكتُُب إِلَْیُكْم ھذَا ِلَكْي الَ تُْخِطئُوا. َوإِْن أَْخَطأَ أََحٌد فَلَنَا َشِفیٌع ِعْنَد اآلِب، یَُسوعُ         

ان كان المؤمنین في كنیسة القرن األول ینادون بطرس أو یوحنا بلقب " أبونا " وبالطبع نفھم ھذة األبوة من خالل المسیح ..        

.. َوُمعَلًِّما ِلألَُممِ الَِّذي ُجِعْلُت أَنَا لَھُ َكاِرًزا َوَرُسوالً  ) ..11:  1تي  2أیضا بولس الرسول دعا نفسة معلما في (        

، َماذَا یَْنبَِغي أَْن أَْفعَلَ ) .. 30:  16سجان فیلبي بلقب " سیدي " لم یعترض بولس في ( أع وعندما دعاة       ثُمَّ أَْخَرَجُھَما َوقَاَل: «یَا َسیَِّديَّ  

بیتة . .. ألنة كان یھمة أوال خالص نفس ھذا الرجل و أھل  ِلَكْي أَْخلَُص؟         

 

یمثل مبتدأ األوجاع في أحداث الضیقة العظیمة األخیرة علي األرض , وإذا ماھذا الجزء من األصحاح ) ..  4  – 14:  24( مت +     

وھي مدة زمنیةرجعنا إلي سفر الرؤیا نجدھا تتطابق مع األسفار التي تتكلم عن فتح الختوم في نھایة األیام ( أي مبتدأ األوجاع )        

) ..  27:   9( دا  ثالث سنین ونصف تعقیھا مدة زمنیة مماثلة ألحداث الضیقة العظیمة حسب ما نفھم من نبوة دانیالتمتد حوالي        

 

) وختوم سفر الرؤیا نجد اآلتي : 24+   وإذا عملنا المقارنة بین كالم الرب عن مبتدأ األوجاع في (متي  

)6.. تطابق مع أحداث الختم األول في ( رؤ  فَإِنَّ َكثِیِریَن َسیَأْتُوَن بِاْسِمي قَائِِلیَن: أَنَا ھَُو اْلَمِسیُح! َویُِضلُّوَن َكثِیِرینَ ) .. 5:   24( مت        

.. وھي إشارة إلي ضد المسیح ْي یَْغِلبَ فَنََظْرُت، َوإِذَا فََرٌس أَْبیَُض، َواْلَجاِلُس َعلَْیِھ َمعَھُ قَْوٌس، َوقَْد أُْعِطَي إِْكِلیالً، َوَخَرَج َغاِلبًا َوِلكَ        

)  11  – 16:   19ولیس المسح كما یعتقد البعض خطأ , فوصف المسیح نجدة في ( رؤ        

فََخَرَج ) ..  4:   6.. یتطابق مع الختم الثاني في ( رؤ   َوأَْخبَاِر ُحُروبٍ  َوَسْوَف تَْسَمعُوَن بُِحُروب) ..  6:   24ول المسیح في ( مت وق       

.. یَْقتَُل بَْعُضُھْم بَْعًضافََرٌس آَخُر أَْحَمُر، َوِلْلَجاِلِس َعلَْیِھ أُْعِطَي أَْن یَْنِزَع السَّالََم ِمَن األَْرِض، َوأَْن        

ٍة َوَمْملََكةٌ َعلَى َمْملََكٍة، َوتَُكوُن َمَجاَعاتٌ ) .. 7:   24وقول المسیح في ( مت       ةٌ َعلَى أُمَّ    یتطابق مع الختم..  َوأَْوبِئَةٌ َوَزالَِزلُ  ألَنَّھُ تَقُوُم أُمَّ

ا فَتََح )  5:  6( رؤ الثالث في       ْلَجاِلُس َعلَْیھِ اْلَختَْم الثَّاِلَث، َسِمْعُت اْلَحیََواَن الثَّاِلَث قَائِالً: «َھلُمَّ َواْنُظْر!» فَنََظْرُت َوإِذَا فََرٌس أَْسَوُد، َواَولَمَّ  

.. وأیضا مع ةُ قَْمحٍ بِِدینَاٍر، َوثَالَُث ثََمانِّيِ َشِعیٍر بِِدینَارٍ یَِدِه.  َوَسِمْعُت َصْوتًا فِي َوَسِط األَْربَعَِة اْلَحیََوانَاِت قَائِالً: «ثُْمنِیَّ  ِمیَزاٌن فِي َمعَھُ        

ِحینَئٍِذ یَُسلُِّمونَُكْم إِلَى ِضیق َویَْقتُلُونَُكْم، َوتَُكونُوَن ُمْبغَِضیَن ِمْن َجِمیعِ األَُمِم ألَْجِل ) .. 9: 24.. وقول الرب ( متالختم الرابع والسادس        

15..                                                               اْسِمي       



ا فَتََح اْلَختَْم اْلَخاِمَس، َرأَْیُت تَْحَت اْلَمْذبَحِ نُفُوَس الَِّذیَن قُتِلُوا ِمْن أَْجِل َكِلَمِة هللاِ،) .. 9:  6نجد تتمیمة في الختم الخامس ( رؤ         َولَمَّ  

..  الشََّھاَدةِ الَّتِي َكانَْت ِعْنَدھُمْ  َوِمْن أَْجلِ         

 

167رجسة الخراب المقصود بھا الخراب والنجاس في نفس الوقت . في أیام أنتیخیوس أبیفانس في القرن الثاني قبل المیالد سنة +     

ب للھیكل ولیس تدنیس للمذبح ,  كان ھناك تدنیس للمذبح ولكن لم یخرب الھیكل .. وفي أیام تیطس الوالي الروماني كان ھناك خرا       

) ..  4:   2تسا  2كما ذكرھا المسیح فیقصد بھا دخول ضد المسیح إلي الھیكل وإعالن نفسة إلة علي الجمیع ( أما رجسة الخراب        

.. لذلك تكلم المسیح عن   یَْجِلُس فِي َھْیَكِل هللاِ َكإِلٍھ، ُمْظِھًرا نَْفَسھُ أَنَّھُ إِلھٌ اْلُمقَاِوُم َواْلُمْرتَِفُع َعلَى ُكّلِ َما یُْدَعى إِلًھا أَْو َمْعبُوًدا، َحتَّى إِنَّھُ        

ھذا الحدث بصیغة المستقبل مع التالمیذ .       

 

نَئٍِذ ِضیقٌ ألَنَّھُ یَُكوُن ِحی) ..  21 –  22:   24( مت بعد ان عرفنا أحداث مبتدأ األوجاع , نتكلم اآلن عن أحداث الضبقة العظیمة    +  

ْر تِْلَك األَیَّاُم لَْم یَْخلُ لم َعِظیٌم        ُر تِْلَك یَُكْن ِمثْلُھُ ُمْنذُ اْبتَِداِء اْلعَالَِم إِلَى اآلَن َولَْن یَُكوَن.  َولَْو لَْم تُقَصَّ ْص َجَسٌد. َولِكْن ألَْجِل اْلُمْختَاِریَن تُقَصَّ  

فَُطِرَح التِّنِّیُن اْلعَِظیُم، ) ..  9:   12ن السماء إلي األرض ( رؤ .. وتبدأ أحداث الضیقة العظیمة بطرد الشیطان وكل جنودة م األَیَّامُ        

.. ِرَحْت َمعَھُ َمالَئَِكتُھُ اْلَحیَّةُ اْلقَِدیَمةُ اْلَمْدُعوُّ إِْبِلیَس َوالشَّْیَطاَن، الَِّذي یُِضلُّ اْلعَالََم ُكلَّھُ، ُطِرَح إِلَى األَْرِض، َوطُ        

وسیبدأ الشیطان بتكثیف وتنسیق العمل مع كال من ضد المسیح والنبي الكذاب لكي یضل أكبر عدد ممكن من الناس مستخدما في ھذا        

الضغوط المختلفة واألرھاب بل وعمل بعض العجائب الشیطانیة لیضل لو أمكن المختارین        

َوِحینَئٍِذ تَْظَھُر َعالََمةُ اْبِن اِإلْنَساِن فِي السََّماِء. َوِحینَئٍِذ  ) .. 30:  24( مت ني لة ثم تنتھي ھذة الضیقة بظھور المسیح أو المجيء الثا       

ةٍ َوَمْجٍد َكثِیرٍ       ْوِت، تَنُوُح َجِمیُع قَبَائِِل األَْرِض، َویُْبِصُروَن اْبَن اِإلْنَساِن آتِیًا َعلَى َسَحاب السََّماِء بِقُوَّ . فَیُْرِسُل َمالَئَِكتَھُ بِبُوق َعِظیِم الصَّ  

یَاحِ، ِمْن أَْقَصاِء ال      .. سََّماَواِت إِلَى أَْقَصائَِھافَیَْجَمعُوَن ُمْختَاِریِھ ِمَن األَْربَعِ الّرِ  

 

  اْلبَْیِت فِي أَّيِ اِْسَھُروا إِذًا ألَنَُّكْم الَ تَْعلَُموَن فِي أَیَِّة َساَعٍة یَأْتِي َربُُّكْم.  َواْعلَُموا ھذَا: أَنَّھُ لَْو َعَرَف َربُّ   ) ..  42  – 44:  24( مت +   

یَن، ألَنَّھُ فِي َساَعٍة الَ تَُظنُّوَن یَأْتِي اَھِزیعٍ یَأْتِي السَّاِرُق، لََسِھَر َولَ        ..  ْبُن اِإلْنَسانِ ْم یََدْع بَْیتَھُ یُْنقَُب.  ِلذِلَك ُكونُوا أَْنتُْم أَْیًضا ُمْستَِعّدِ  

ونفھم كلمات لنا جمیعا نصیحة أب سیموت علي الصلیب بعد ثالثة أیام ألوالدة فیجب ان ننتبة جدا سھر الكنیسة ھي نصیحة الرب        

الرب األخیرة لنا , والسھر معناة الیقظة واألستعداد الدائم لمغادرة العالم في أي وقت .        

 

وبَى ِلذِلَك اْلعَْبِد طُ  فََمْن ھَُو اْلعَْبُد األَِمیُن اْلَحِكیُم الَِّذي أَقَاَمھُ َسیُِّدهُ َعلَى َخَدِمِھ ِلیُْعِطیَُھُم الطَّعَاَم فِي ِحینِِھ؟ ) ..  44  – 45:  24+   ( مت   

ما أحوجنا جمیعا ان نقوم بتشجیع بعضنا لنفھم أقوال الرب في ھذة األیام .. وھناك وعد من  ..  الَِّذي إِذَا َجاَء َسیُِّدهُ یَِجُدهُ یَْفعَُل ھَكذَا       

ا أَْنَت یَا َدانِیآُل فَأَْخِف اْلَكالََم َواْختِِم ) .. 4:  12الرب بأزدیاد فھمنا للنبوات في نھایة األزمنة التي بال شك قد أقتربنا منھا ( دا       أَمَّ  

ْفَر إِلَى َوْقِت النَِّھایَِة. َكثِیُروَن یَتََصفَُّحونَھُ َواْلَمْعِرفَةُ تَْزَدادُ       .. والعبد اآلمین ھو الذي یعطي اآلخرین الطعام المناسب في الوقت الّسِ  

ھو ان نستعد ألیام صعبة مقبلة .. ولسان حالنا جمیع ھو " ماران آثا " , أي الرب قریب .  المناسب , وما نحتاجة اآلن        

والرب سیوع نفسة فعل نفس الشيء كعبد آمین للرب فبعد ان أنتھي حدیثة عن عالمات المجئ الثاني تكلم مع تالمیذة مباشرة عن       

) .. أي تكلم عن أھمیة األستعداد المناسب ألحداث المجئ الثاني للرب .1 –  2:  25( مت مات والجاھالت مثل العذاري الحكی       
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اِعي اْلِخَراَف ِمَن اْلجِ ) .. 32 – 36: 25( مت +    َداِء،  فَیُِقیُم َویَْجتَِمُع أََماَمھُ َجِمیُع الشُّعُوِب، فَیَُمیُِّز بَْعَضُھْم ِمْن بَْعٍض َكَما یَُمیُِّز الرَّ  

تَعَالَْوا یَا ُمبَاَرِكي أَبِي، ِرثُوا اْلَملَُكوَت اْلُمعَدَّ لَُكْم ُمْنذُ تَأِْسیِس اْلِخَراَف َعْن یَِمینِِھ َواْلِجَداَء َعِن اْلیََساِر. ثُمَّ یَقُوُل اْلَمِلُك ِللَِّذیَن َعْن یَِمینِِھ:        

ْحبُوًسا فَأَتَْیتُْم ْوتُُمونِي. َمِریًضا فَُزْرتُُمونِي. مَ اْلعَالَِم.  ألَنِّي ُجْعُت فَأَْطعَْمتُُمونِي. َعِطْشُت فََسقَْیتُُمونِي. ُكْنُت َغِریبًا فَآَوْیتُُمونِي. ُعْریَانًا فََكسَ        

.. في مجيء الرب الثاني یمیز بین مجموعتان وھم المؤمنین ( الخراف) واألشرار ( الجداء) , وسیكون سبب التفرقة بینھم ھو  إِلَيَّ        

قَّ أَقُوُل لَُكْم: بَِما أَنَُّكْم فَعَْلتُُموهُ بِأََحِد فَیُِجیُب اْلَمِلُك َویَقُول لَُھْم: اْلحَ ) .. 40:   25ما فعلوة مع مجموعة ثالثة وھم األحوة األصاغر( مت       

..  إِْخَوتِي ھُؤالَِء األََصاِغِر، فَبِي فَعَْلتُمْ        

وبعضنا یظن ان المقصود باألصاغر ھم الفقراء ولكن الحقیقة ھم البقیة التقیة الھاربین من بطش ضد المسیح في نھایة األزمنة فیقوم       

الخراف بتقدیم الغذاء والكساء والرعایة الكاملة , وبعض الجداء لن یقبلوھم خوفا من عقاب وتھدیدات ضد المسیح .. والجدیر بالذكر       

( األخوة األصاغر) النجدة یتكلم عن الفقراء في كل الكتاب المقدس , لكنة أشار ألیھم إما بكلمة " فقراء" كما نجد في ان ھذا اللقب        

ا ِمْن ) .. 1:   16كو  1.. أو " القدیسین " كما في (  َغْیَر أَْن نَْذُكَر اْلفُقََراَء. َوھذَا َعْینُھُ ُكْنُت اْعتَنَْیُت أَْن أَْفعَلَھُ ) ..  10:   2( غل       َوأَمَّ  

یِسیَن، فََكَما أَْوَصْیُت َكنَائَِس َغالَِطیَّةَ ھَكذَا اْفعَلُوا أَْنتُْم أَْیًضا      ..  ِجَھِة اْلَجْمعِ ألَْجِل اْلِقّدِ  

 

علي رأسة كان لة رد فعل سلبي من بعض التالمیذ ) بقارورة طیب مسكوب 7: 26تكریم المسیح في بیت سمعان األبرص في ( مت +     

ا َرأَى تَالَِمیذُهُ ذِلَك اْغتَاُظوا قَائِِلیَن: «ِلَماذَا ھذَا اِإلتْالَُف؟  ألَنَّھُ َكاَن یُْمِكُن أَْن یُبَاَع ھذَ ) .. 8- 9:  26( مت       یُب بَِكثِیٍر َویُْعَطى فَلَمَّ ا الّطِ  

ِحینَئٍِذ ذََھَب َواِحٌد ِمَن االثْنَْي َعَشَر، ) ..   14:  26 ن أنة كان یھوذا وكان ذلك ظاھرا فیما فعلة بعد ذلك ( مت.. وأغلب الظ  ِلْلفُقََراءِ        

، إِلَى ُرَؤَساِء اْلَكَھنَةِ       إِْن نََطَح الثَّْوُر ) ..  32:  21..فباع سیدة لرؤساء الكھنة بثمن عبد كما في ( خر  الَِّذي یُْدَعى یَُھوذَا اِإلْسَخْریُوِطيَّ  

ةٍ       ..  َعْبًدا أَْو أََمةً، یُْعِطي َسیَِّدهُ ثَالَثِیَن َشاقَِل فِضَّ  

َ ) .. 12:  11وكان ذلك تحقیقا حرفیا لنبوة ( زك       ْعُطونِي أُْجَرتِي َوإِالَّ فَاْمتَنِعُوا». فََوَزنُوا أُْجَرتِي فَقُْلُت لَُھْم: «إِْن َحُسَن فِي أَْعیُنُِكْم فَأ  

ةِ       ِحینَئٍِذ تَمَّ َما قِیَل بِإِْرِمیَا النَّبِّيِ اْلقَائِِل: ) .. 9:   27ورغم ان ھذة النبوة یقول متي الشیر أنھا في أرمیا ( مت  ..  ثَالَثِیَن ِمَن اْلِفضَّ  

نُوهُ ِمْن بَني إِْسَرائِیلَ «َوأََخذُوا       ِن الَِّذي ثَمَّ ِة، ثََمَن اْلُمثَمَّ .. وذلك ألن الیھود أعتادوا تسمیة كل النبوات تحت أسم أرمیا الثَّالَثِیَن ِمَن اْلِفضَّ  

النبي ألنة كان أشھر األنبیاء عند الیھود .        

 

ُروهُ ِلیَْحِمَل َصِلیبَھُ َوفِیَما ھُْم َخاِرُجوَن َوَجُدوا إِ ) .. 32:  27+   ( مت  ..  ْنَسانًا قَْیَرَوانِی�ا اْسُمھُ ِسْمعَاُن، فََسخَّ  

ُروا ) .. 21:  15النعرف الكثیرعن شخصیة سمعان القیرواني بخالف المكتوب عنة في األسفار المختلفة , فھو حسب ( مر       فََسخَّ  

.. فھو أب ألثنان معروفان بأیمانھم  ھَُو ِسْمعَاُن اْلقَْیَرَوانِيُّ أَبُو أَلَْكَسْنَدُرَس َوُروفَُس، ِلیَْحِمَل َصِلیبَھُ َرُجالً ُمْجتَاًزا َكاَن آتِیًا ِمَن اْلَحْقِل، وَ        

بالمسیح في وسط الیھود في ذلك الوقت , ویسلم بولس في رسالتة إلي رومبة علي روفس أحد أبناء سمعان القیرواني وعلي أمة أي        

ي) .. 13:   16ان ویعتبرھا في مكانة أمة ھو شخصیا في ( رو  جة سمعزو      ِھ أُّمِ ّبِ، َوَعلَى أُّمِ ..  َسلُِّموا َعلَى ُروفَُس اْلُمْختَاِر فِي الرَّ  

 

َشبَْقتَنِي؟» أَْي: إِلِھي، إِلِھي، ِلَماذَا َونَْحَو السَّاَعِة التَّاِسعَِة َصَرَخ یَُسوعُ بَِصْوٍت َعِظیٍم قَائِالً: «إِیِلي، إِیِلي، ِلَما ) ..  46:  27+   ( مت   

..  تََرْكتَنِي؟        

نالحظ ان السید المسیح لم ینادي اللة بقولة یاأبتاة كما تعودنا خالل الرحلة في أصحاحات أنجیل متي ولكنة صرخ مخاطبا اللة         

تي كانت في خصومة مع السماء منذ یقوط آدم في الجنة وكانت ألنة في ذلك الوقت كان یمثل كل البشریة البقولة ( أالھي أالھي )        
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في أحتیاج شدید لھذا الخالص .        

ي أیضا السید المسیح في تلك اللحظة كان یحمل خطایا كل العالم واقفا أمام اللة كخاطيء .. ولم یكن مناسبا ان بقول یاأبتاة لماذا تركتن       

ألن الالھوت لم یترك الناسوت لحظة واحدة أو طرفة عین .        

 

وحِ اْلقُُدِس فَاْذَھبُوا َوتَْلِمذُوا َجِمیَع األَُمِم وَ ) ..   19:  28+   ( مت  ُدوھُْم بِاْسِم اآلب َواالْبِن َوالرُّ .. َعّمِ  

) .. 5 –  6:   10بعد ان كانت تعلیمات المسیح للتالمیذ والرسل بالبشارة فقط للیھود والتأكید علي عدم الذھاب لألمم في  ( مت        

اِمِریِّیَن الَ تَْدُخلُوا.  بَِل اْذَھبُوا بِاْلَحِرّيِ لسَّ ھُؤالَِء االثْنَا َعَشَر أَْرَسلَُھْم یَُسوعُ َوأَْوَصاھُْم قَائِالً: «إِلَى َطِریِق أَُمٍم الَ تَْمُضوا، َوإِلَى َمِدینٍَة لِ        

الَّةِ         ..    إِلَى ِخَراِف بَْیِت إِْسَرائِیَل الضَّ  

وبعد رفض الیھود للرب كمسیا و كأبن داود فتح الرب الباب أمام جمیع أمم األرض لیصیروا أوالد للرب , وأعطي التكلیف للخدمة       

..  ِر». آِمینَ َوَعلُِّموھُْم أَْن یَْحفَُظوا َجِمیَع َما أَْوَصْیتُُكْم بِِھ. َوَھا أَنَا َمعَُكْم ُكلَّ األَیَّاِم إِلَى اْنِقَضاِء الدَّھْ ) ..  20:   28ت والبشارة في ( م       

ولكنھم سلموا الرایات لألجیال التالیة إنقضاء الدھر مع وعد أمین منة أن یسندھم في ھذة الحدمة , ولم یعیش التالمیذ كل األیام أو إلي        

ألستكمال عمل الرب وخالص نفوس الجمیع .       

 

 مفاھیم خاطئة تعودنا علیھا 
 +   ملكوت السماء ھي نفسھا السماء :

َخْذَن َمَصابِیَحُھنَّ َوَخَرْجَن ِلِلقَاِء ِحینَئٍِذ یُْشبِھُ َملَُكوُت السََّماَواِت َعْشَر َعذَاَرى، أَ ) : 25ھذا الخلط موجود في ذھن الكثیرین , في (مت        

!؟ أو العبدفكیر الجاھالت بطریقة ت.. كیف یمكن ان یكون في السماء ناس  اْلعَِریِس.  َوَكاَن َخْمٌس ِمْنُھنَّ َحِكیَماٍت، َوَخْمٌس َجاِھالَتٍ        

أسمیا للسماء فیھا الحكمیات والجاھالت , الزوان و ) .. إذن ملكوت السموات ھي أحداث أرضیة تخضع32:  18الرديء في ( مت        

الحنطة , المؤمن الحقیقي والمؤمن األسمي .. أو یمكن ان نسمیھم المسیحیین علي جمیع المستویات الروحیة , وأبناء اللة ھم جزء        

الثاني للرب . .. وبدأ ھذا الملكوت من وقت صلب المسیح ویستمر حتي المجيء من ملكوت السموات        

 

 +   الرب ھو رب قلوب ولن یحاسبنا علي الھفوات : 

ترسخ ھذا المفھوم وفتح بوابة األستھتار في عقول الكثیرین , الرب فاحص القلوب والكلي لذا توجة باللوم للكتبة والفریسین ووضع       

اِلُح ِمَن اْلَكْنِز الصَّ لھم ولنا ھذة القاعدة :       یِر یُْخِرُج اَِإلْنَساُن الصَّ ّرِ یُر ِمَن اْلَكْنِز الّشِ ّرِ اِلَحاِت، َواِإلْنَساُن الّشِ اِلحِ فِي اْلقَْلب یُْخِرُج الصَّ  

إِنَّ ُكلَّ َكِلَمٍة  وكان عالج ذلك ھو ما قالة الرب :  , وتقدیس القلب لیس أمرا سھال ویحتاج جھاد وتغصب  )35َ: 12(مت  الشُُّرور       

ینِ       ) , والكلمة البطالة لیس ھو السب أو الشتیمة أواللعن ولكن36: 12(مت بَطَّالٍَة یَتََكلَُّم بَِھا النَّاُس َسْوَف یُْعُطوَن َعْنَھا ِحَسابًا یَْوَم الّدِ  

تي ھذا الكالم سیحاسبنا الكالم الھایف الذي الیبني أو یھدف فاألفضل عدم النطق بة من البدایة , فربما یجرح أو یسيء لآلخرین , ح       

. اللة علي النطق بة        

لنحترس ونتعلم كیف نحب اآلخرین ونمدح ما فیھم من صفات جمیلة ونسالم الجمیع ونتجنب المباحثات الغبیة والخصومات مع جمیع        

ُر َوبَِكالَِمَك تَُداالناس , والسبب بسیط جدا وھو : "       ) . 37:  12" ... ( مت  نُ ألَنََّك بَِكالَِمَك تَتَبَرَّ  
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 القداس اآللھي وعالقتة بالكتاب المقدس
 +   رفع بخور باكر :

سونبعد األنتھاء من التسبحة وأیقاد شمعتي المذبح وتعمیر الشوریة بالفحم , یتقدم األب الكاھن ناحیة الھیكل ویفتح الستر وھو یقول ( ألی  

أبانا الذي في السموات .. إیماس .. أي أرحمنا یاأللة ) ثم یصلي   

 ثم یسجد أمام باب الھیكل ویعمل میطانیة للكھنة والشمامسة والشعب ثم یصافح إخوتة الكھنة ویطلب الحل والسماح , وبھذا تشھد قلوبھم 

اَن لَُكْم َعلَى أََحٍد َشْيٌء، ِلَكْي یَْغِفَر  َوَمتَى َوقَْفتُْم تَُصلُّوَن، فَاْغِفُروا إِْن كَ ) ..  25:   11بوجود الصلح الكامل بینھم حسب قول الكتاب ( مر   

.. لَُكْم أَْیًضا أَبُوُكُم الَِّذي فِي السََّماَواِت َزالَتُِكمْ   

 

 +   یقف الكاھن أمام باب الھیكل بخشوع والشماس خلفة ماسكا الصلیب ویقول الكاھن ( أشلیل .. أي صلوا ) وینحني أمام الكاھن  

لتفت إلي الغرب ویرشم الشعب بالصلیب قائال ( إیریني باسي .. أي السالم للكل) .. وھنا الكاھن یمنح السالم  الشریك في الخدمة , ثم ی  

 للشعب بواسطة صلیب المسیح , ثم ینظر إلي الشرق ویبدأ صالة الشكر .

 

ناحیة الكاھن الشریك ویقول ( بارك) +   یدخل الكاھن للھیكل ویسجد أمام المذبح ویقبلة ثم یقف ناحیة الیمین حیث درج البخور وینحني   

 ویرشم درج البخور بالصلیب ثم یضع ید بخور في الشوریة , إذا كان وحدة یرشم ثانیة علي درج البخور ویضع ید بخور ثانیة في 

ثالث ویضع ید بخورالشوریة , وإذا كان معة كاھن شریك , یكون الرشم الثاني والید الثانیة للبخور للكاھن الشریك , ثم یرشم الرشم ال  

 ثالثة في الشوریة وبعدھا یضع مرتین البخور في الشوریة بدون رشم .. وبھذا یكون الكاھن قد وضع خمسة أیادي بخور في الشوریة .. 

 وھذة إشارة إلي رجال العھد القدیم الذین قربوا تقدمات مقبولة للرب وھم ( ھابیل ونوح وملكي صادق وھرون وزكریا ) .

 

الكاھن الشوریة من الشماس ویردد سرا صالة سرالبخور ثم یبدأ الكاھن دورة البخور حول المذیح .. وسبب الدوران حول+   یأخذ   

 المذبح ھو أعالن ان المذبح ھو الذي یتوسط طلبات وتوسالت الكنیسة , وأننا بة نبدأ وألیة ننتھي .. یقف الشماس في الناحیة المقابلة  

 للكاھن وبیدة الصلیب والبشارة ویبدأ الدوران حول المذبح مرددا بعض الصلوات سرا وبعد أنتھاء الدوران , یقبل الكاھن المذبح ویخرج

ل ووجھة ناحیة الشرق ویعطي البخور أمام الھیكل ثالثة مرات ثم أمام أیقونات الحجاب ثم ناحیة الشعب ثم أخیرا ناحیة الشرق من الھیك  

 ونالحظ ان التبخیر ھنا في جمیع األتجاھات معناة ان اللة موجود في كل مكان , ویعلم بصلواتنا .. ثم یقف الكاھن صامتا وبیدة الشوریة

مسة من مرداتھم . حتي ینتھي الشما  

 

 +   تقدیم الكنیسة البخورأثناء الصلوات لیست كما یدعي المعترضین من شیوخ البروتستانت بدعة وتأثر بطقوس العبادات الوثنیة من 

 فراعنة مصر القدیمة ولكنھا خضوع ألوامر صریحة من الرب بعضھا في العھد القدیم والبعض اآلخر من العھد الجدید فمثال :  

بُّ ِلُموَسى: «ُخْذ لََك أَْعَطاًرا: َمْیعَةً َوأَْظفَاًرا َوقِنَّةً ) .. 34 – 37:   30أمر الرب موسي بتحضیر البخور وتقدیسة في ( خر    1 َوقَاَل الرَّ  

طَّاِر، ُمَملًَّحا نَِقی�ا ُمقَدًَّسا.  َوتَْسَحُق ِمْنھُ نَاِعًما، َوتَْجعَُل ِمْنھُ َعِطَرةً َولُبَانًا نَِقی�ا. تَُكوُن أَْجَزاًء ُمتََساِویَةً،  فَتَْصنَعَُھا بَُخوًرا َعِطًرا َصْنعَةَ اْلعَ   

ْصنَعُوا ألَْنفُِسُكْم. یَُكونُ ِذي تَْصنَعُھُ َعلَى َمقَاِدیِرِه الَ تَ قُدَّاَم الشََّھاَدةِ فِي َخْیَمِة االْجتَِماعِ َحْیُث أَْجتَِمُع بَِك. قُْدَس أَْقَداٍس یَُكوُن ِعْنَدُكْم.  َواْلبَُخوُر الَّ   

ھُ یُْقَطُع ِمْن َشْعبِھِ  ّبِ.  ُكلُّ َمْن َصنََع ِمثْلَھُ ِلیَُشمَّ .. ِعْنَدَك ُمقَدًَّسا ِللرَّ  
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 وكان غیر مسموح بأستعمالة خارج طقوس العبادة .. وكذلك في الكنیسة غیر مسموح لغیر الكھنة بأستخدام الشوریة . 

مذبح خاص للبخور أمام تابوت العھد في مسكن الرب وأستعمالة كفریضة یومیة في جمیع األجیال وكان ذلك في اللة أمر بأقامة   2  

ُكوُن. َواْرتِفَاُعھُ  َوتَْصنَُع َمْذبًَحا ِإلیقَاِد اْلبَُخوِر. ِمْن َخَشِب السَّْنِط تَْصنَعُھُ. ُطولُھُ ِذَراعٌ َوَعْرُضھُ ِذَراعٌ. ُمَربَّعًا یَ ) .. 1 –  8:   30( خر    

یِھ بِذََھٍب نَِقّيٍ: َسْطَحھُ َوِحیَطانَھُ َحَوالَْیِھ وَ  قُُرونَھُ. َوتَْصنَُع لَھُ إِْكِلیالً ِمْن ذََھٍب َحَوالَْیِھ.   َوتَْصنَُع لَھُ َحْلقَتَْیِن ِذَراَعاِن. ِمْنھُ تَُكوُن قُُرونُھُ.   َوتُغَّشِ  

ْیِن ِمْن َخَشِب السَّْنِط ْمِلِھ بِِھَما.  َوتَْصنَُع اْلعََصوَ ِمْن ذََھٍب تَْحَت إِْكِلیِلِھ َعلَى َجانِبَْیِھ. َعلَى اْلَجانِبَْیِن تَْصنَعُُھَما، ِلتَُكونَا بَْیتَْیِن ِلعََصَوْیِن ِلحَ   

یِھَما بِذََھٍب.   َوتَْجعَلُھُ قُدَّاَم اْلِحَجاِب الَِّذي أََماَم تَابُوِت الشََّھاَدةِ. قُدَّاَم اْلِغَطاِء الَّذِ  ي َعلَى الشََّھاَدةِ َحْیُث أَْجتَِمُع بَِك.  فَیُوقُِد َعلَْیِھ َھاُروُن َوتُغَّشِ  

ّبِ فِي أَْجیَاِلُكمْ احٍ، ِحیَن یُْصِلُح السُُّرَج یُوقُِدهُ. َوِحیَن یُْصِعُد َھاُروُن السُُّرَج فِي اْلعَِشیَِّة یُوقُِدهُ. بَُخوًرا َدائًِما أَ بَُخوًرا َعِطًرا ُكلَّ َصبَ  .. َماَم الرَّ  

 ولة نفس قدسیة مذبح المحرقة ویتم مسحھما وتقدیسھما بنفس الطریقة .

ُب الْسِمي بَخُ ..  )11:  1ھناك نبوة في ( مال    3 وٌر ألَنَّھُ ِمْن َمْشِرِق الشَّْمِس إِلَى َمْغِربَِھا اْسِمي َعِظیٌم بَْیَن األَُمِم، َوفِي ُكّلِ َمَكاٍن یُقَرَّ  

ط في الھیكل الیھودي ولكن في كل.. تشیر إلي تقدیم البخور للرب لیس فق  َوتَْقِدَمةٌ َطاِھَرةٌ، ألَنَّ اْسِمي َعِظیٌم بَْیَن األَُمِم، قَاَل َربُّ اْلُجنُودِ   

 مكان ومن جمیع الشعوب وھي إشارة إلي تأسیس كنیسة العھد الجدید في كل المسكونة .

رأي یوحنا الحبیب في السماء ما أعتاد أن یراة علي األرض من تقدیم البخور للرب عندما شاھد األربعة وعشرون شیخا أمام عرش   4  

ِت األَْربَعَةُ اْلَحیََوانَاُت َواألَْربَعَةُ َواْلِعْشُروَن َشْیًخا أََماَم  ) .. 8:  5اللة ممسكین بجامات من ذھب مملؤة بخور في ( رؤ  ْفَر َخرَّ ا أََخذَ الّسِ َولَمَّ  

ةٌ بَُخوًرا ھِ  یِسینَ اْلَخروِف، َولَُھْم ُكّلِ َواِحٍد قِیثَاَراٌت َوَجاَماٌت ِمْن ذََھٍب َمْملُوَّ ..  َي َصلََواُت اْلِقّدِ  

) 3 – 4:   8وتكررت نفس الرؤیا مرة أخري حین رأي مالك آخر یعمل نفس عمل الكاھن علي األرض وھو یقدم بخور للرب في ( رؤ   

یِسیَن َجِمیِعِھْم َعلَى َمْذبَحِ َوَجاَء َمالٌَك آَخُر َوَوقََف ِعْنَد اْلَمْذبَحِ، َوَمعَھُ ِمْبَخَرةٌ ِمْن ذََھٍب، َوأُْعِطَي بَُخوًرا َكثِیًرا ِلَكْي یُقَدِّ   َمھُ َمَع َصلََواِت اْلِقّدِ  

یِسیَن ِمْن یَِد اْلَمالَِك أََماَم هللاِ الذََّھِب الَِّذي أََماَم اْلعَْرِش.  فََصِعَد ُدَخاُن اْلبَُخوِر  ..  َمَع َصلََواِت اْلِقّدِ  

 

 +   كلنا نعرف ان ذبائح العھد لبقدیم كانت رموز وإشارة إلي ذبیحة الصلیب في العھد الجدید .. ولكن تقدیم البخور لم یكن رمزا ألي

صلوات المرفوعة من الناس إلي الرب  شئ في العھد القدیم ثم تحقق في العھد الجدید , لكنة فقط تعبیرعن ال  

ي ورغم أرتباط الذبائح بتقدیم البخور في العھد القدیم فقد كان البخور یستخدم بمفردة أي بدون وجود ذبیحة كما رأینا في حادثة الوباء ف  

َعلَى اْلَمْذبَحِ، َوَضْع بَُخوًرا، َواْذَھْب بَِھا ُمْسِرًعا إِلَى اْلَجَماَعِة   ثُمَّ قَاَل ُموَسى ِلَھاُروَن: ُخِذ اْلِمْجَمَرةَ َواْجعَْل فِیَھا نَاًرا ِمنْ ) .. 46:  16( عد   

 ُ ّبِ. قَِد اْبتََدأَ اْلَوبَأ ..  َوَكفِّْر َعْنُھْم، ألَنَّ السََّخَط قَْد َخَرَج ِمْن قِبَِل الرَّ  

عضھا .. ما ھو موقفھم من األعترافات واألصوام و ولمن ینادي ببطالن الذبائح الدمویة ومعھا البخور ألنھا شرائع قدیمة مرتبطة بب   

 الصلوات التي كانت تصاحب تقدیم الذبائح قدیما ھل البد من رفضھا !؟ بالطبع ھذا غیر صحیح ولن یحدث . 

 

مسح الكأس +   في بدایة الخدمة یقوم الكاھن بتحضیر األواني المقدسة ویقول أثنائھا صالة األستعداد سرا ویضع اللفائف علي المذبح وی  

 والكرسي ویغطي الكأس بلفافة ویضع لفافة ملونة تحت الصینیة وذلك لكي ما إذا سقطت جوھرة من الجسد المقدس ألثناء التقسیم فیسھل

 رؤیتھا لألب الكاھن .. ویمسح الصینیة جیدا ویضع بھا لفافة مدورة بحجم الصینیة ثم یمسح النجم ویضعة في الصینیة ویضع فوقة 

, تبقي واحدة فوق الصینیة والثانیة یأخذھا الكاھن معة أثناء أختیار الحمل ,لكي یمسح بھا الحمل ویلف بھا الحمل أثناء الدورة لفافتان   

 حول المذبح ثم یضعھا فوق األبروسفارین لتمثل خاتم حجر القبر, وأثناء ذلك یردد الكاھن صالة أستعداد ثانیة سرا .. 
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) :16:  14جھیزة یذكرنا بإعداد  التالمیذ للعلیة في صھیون قبل العشاء األخیر حسب أمر الرب ( مر +   فرش الكاھن للمذبح وت  

.. وبعدھا تبدأ مزامیر السواعي من األجبیة ..  فََخَرَج تِْلِمیذَاهُ َوأَتَیَا إِلَى اْلَمِدینَِة، َوَوَجَدا َكَما قَاَل لَُھَما. فَأََعدَّا اْلِفْصحَ        

 

 +   وألن كنیستنا القبطیة ھي كنیسة رسولیة فقد تسلمت نظام طریقة الصالة بالمزامیر من الرسل أنفسھم فكما قال القدیس بولس في 

ھُ ِلَساٌن، لَھُ إِْعالٌَن، لَھُ تَْرَجَمةٌ. فَْلیَُكْن ُكلُّ فََما ھَُو إِذًا أَیَُّھا اِإلْخَوةُ؟ َمتَى اْجتََمْعتُْم فَُكلُّ َواِحٍد ِمْنُكْم لَھُ َمْزُموٌر، لَھُ تَْعِلیٌم، لَ ) ..  26:   14كو  1(   

ْم  ُمَكلِِّمیَن بَْعُضُكْم بَْعًضا بَِمَزاِمیَر َوتََسابِیَح َوأََغانِيَّ ُروِحیٍَّة، ُمتََرنِِّمیَن َوُمَرتِِّلیَن فِي قُلُوبِكُ ) .. 19:   5.. وقال أیضا في ( أف  َشْيٍء ِلْلبُْنیَانِ    

بِّ  .. وھكذا دخلت المزامیر في كل نواحي الصالة سواء الفردیة أو الجماعیة وتجدھا في جمیع المناسبات حتي األفراح والجنازات ..  ِللرَّ  

 ویشترك في ھذا األجماع جمیع الكنائس الرسولیة الشرقیة والغربیة . 

 

  +   وتتبع الكنیسة القبطیة نظام معین في صلوات المزامیر ففي أثناء القداس تقرأ المزامیر قبل تقدیم الحمل ألنھا تتكلم عن تحسد الرب

ق النبیذ جاھزین قبل بدایة المزامیر وإال سیضطر لتكراروتقدیم الخالص ولھذا یجب علي الكاھن التأكد من وجود سلة الحمل ودور  

 المزامیر إذا لم یكن الخبز والخمر موجودین .. وفي أیام السبت واألحد وفترات عدم الصیام تصلي الكنیسة صالة الساعة الثالثة والسادسة 

ف الكنیسة أیضا الساعة الحادیة عشرة والثانیةوفي فترات الصیام تضیف الكنیسة الساعة التاسعة وفي الصوم الكبیر وصیام یونان تضی  

 عشرة .. قداسات المیالد والغطاس والقیامة تصلي في المساء بدون مزامبر ألن الكنیسة ترید التركیز علي الحدث الذي تحتفل بة فقط ,  

ات الثالثة والسادسة مثل أي یوم أحد . وإذا وقع أحد األعیاد السیدیة الصغري أو أحد أعیاد الصلیب في أیام الصیام تصلي الكنیسة الساع  

 

 +   بعد األنتھاء من صلوات المزامیر یدخل األب الكاھن إلي الھیكل ویسجد أمام المذبح ویقبلة ویعمل مطانیة ألخوتة من الكھنة وأیضا

فَإِْن قَدَّْمَت قُْربَانََك إِلَى اْلَمْذبَحِ،  ) .. 23 –  24:  5للشعب , مقدما توبة إن كان قد أخطأ في حق أي أحد منھم عمال بقول الكتاب في ( مت   

الً  ْم قُْربَانَكَ َوھُنَاَك تَذَكَّْرَت أَنَّ ألَِخیَك َشْیئًا َعلَْیَك،  فَاتُْرْك ھُنَاَك قُْربَانََك قُدَّاَم اْلَمْذبَحِ، َواْذَھْب أَوَّ ..   اْصَطِلْح َمَع أَِخیَك، َوِحینَئٍِذ تَعَاَل َوقَّدِ  

یتجة ناحیة الماء ویصب الشماس الماء علي یدیة ثالثة مرات .. وھذا الغسیل لیس بسبب نجاسة جسدیة ألن النجاسة الجسدیة تمنع من  ثم  

 الذھاب للكنیسة أصال , لكنھا إشارة إلي أعالن نقاوة القلب وصفاء النیة التي یجب ان یكون علیھا الكاھن عند تقدیم الحمل . والغسیل 

ألن كل شیئ بالثالوث یكمل . ثالثة مرات   

 

 +   بعد غسیل األیدي یتقدم الكاھن ألختیار الحمل والمشتركون في تقدیم الحمل ھم ثالثة أفراد : الكاھن الخدیم ومقدم الحمل والشماس

) ان قیام كل كلمة تكون علي فم شاھدین أو ثالثة . 6:  17حامل القارورة .. وذلك لكي یتم المكتوب في (تث   

وقوف الشماس حامل القارورة علي یمین الكاھن أثناء أختیار الحمل ألن الدم نزل من جنب المسیح األیمن علي الصلیب . وسبب   

 +   یكون عدد القربان في السلة عند أختیار الحمل ھو إما : 

(ثالثة) .... إشارة إلي الثالوث ألمقدس , أو       

ھي ذبیحة المحرقة و ذبیحة الخطیة و ذبیحة األثم و ذبیحة السالمة وتقدمة القربان  (خمسة) ... إشارة إلي ذبائح العھد القدیم و      

كما ان تلك الذبائح تقدم من خمسة أنواع من الحیوانات والطیور الطاھرة : الغنم والبقر والماعز والحمام والیمام , أو                   

) . 14یھا عصفوري تطھیر األبرص ( ال (سبعة) ... إشارة للخمسة ذبائح السابقة مضافا أل      
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 شخصیات من الكتاب المقدس 
م العھد القدی  

 أبیجایل 
)25صم 1(   

+   عندما أفكر في ھذة المرأة , یخطر علي بالي منظر طائر رائع الجمال في قفص من ذھب وتالحظ في صوتة الجمیل نغمة الحزن  ◌ِ   

 واألسي والبكاء مع قناعة وتسلیم .. ان الكتاب ال یتحدث كیف تزوجت ھذة المرأة جیدة الفھم وجمیلة الصورة إلي رجل أحمق ردئ القول 

كنھا أغلب الظن ھي واحدة من ذلك الصف الطویل من الضحایا اللواتي یذھبن ضحیة خداع المادة والثروة , كان والتصرف والعمل , ول  

 زواج مادي بحت حین تباع فیة المرأة وتشتري مثل أي صفقة مادیة من عقار أو غیرھا وتحسب في أفضل الحاالت واحدة من األثاث ,

رك أنھا من قلب ولحم , وان ذھب الدنیا كلھا الیساوي مشاعر الحب والتفاھم المشترك, ھذةوتحفة من التحف یتلھي بھا الناظر دون ان ید  

 ھي المعاني األولي واألخیرة لفكرة الزواج كما شرعة اللة وأبدعة في حیاة األنسان في أي مكان  

 

طلع إلي اللة الذي لة وحدة مخارج من+   علي ان أبیجایل وقد وقعت في المحظور لم یكن لھا خالص سوي ان تصبر علي مأساتھا , وت  

 الضیقات مھما كانت عظیمة , وقد مد اللة ید العون بطریقة تعجز أمامھا جمیع المحاكم األرضیة أن تجد حال مرضیا وعادال ونھائیا و

 نري كیف فتح اللة الباب المغلق بطریقة مثیرة  

 

نھا منذ الطفولة لفتت أنظار الجمیع بجمالھا وأستمر جمالھا حتي صارت أمرأة+   كلمة " أبیجایل " تعني فرحة أبیھا وربما سر التسمیة ا  

 لھذا خلبت عقل نابال عندما رآھا وقرر أن یقتنیھا مھما بذل من مال .. ولعل ھذا الجمال نفسة ھو النسمة النقیة الھادئة التي ھبت علي  

وجھا األحمق نابال وأستمع لصوتھا وندائھا الرقیق فتوقف وتراجع في وجة داود , وھو بركان ثائر في طریقة إلي األنتقام المروع من ز  

 الحال مما كان من المتوقع ان یندم علیة طوال عمرة لو أنة لم یتوقف عنة في اللحظة األخیرة .

 

س في عرض +  علي أنة من الواضح أن المرأة كانت متفوقة في شیئ آخر, في ذكائھا الالمع وذھنھا الحاضر , وان الكتاب المقد  

ل ان شخصیتھا وضع فھمھا قبل جمالھا أمام األنظار .. وھذا الفھم كان في الواقع الھالة الرائعة لجماتھا , فإذا كنت مثال تنجذب لجمالھا قب  

 تتكلم فأنك ستذھل بما تنطق من كلمات ال تخرج إالمن أنسان متزن جدا وفي غایة الحكمة  

 

ك الحدیث البلیغ الساحر الذي تكلمت بة إلي داود وضربت علي أرق وأدق األوتار في قلبة , فلم +   ویكفي ان تري نموذجا لھذا في ذل  

 تعترف بالذنب فقط , بل ذكرتة برسالتة العظیمة التي وضعھا اللة علي كتفة, وأتة مھما یصبة من نفي وتشرید وآالم فأن الرب لن ینساة 

 وأما أعدائة فسیرمون من كفة المقالع وكأنما كانت تذكرة یقصتة مع جلیات وكیف حفظة اللة برعایتة وأسقط الجبار العمالق بضربة 

 واحدة برمیة حجر.. وھي بذلك رفعت قلبة ونفسة عن طلب األنتقام , وھي تؤكد لة ان النصر قریب إلي ذلك الحد الذي ترجو فیة أال

جدة وملكة حسب وعد اللة األكید الصادق ألن اللة الینسي من یخدمة باألمانة ویحارب حروبة ولم یوجد فیة شر قطینساھا عندما یصل لم  

 كل األیام

 

 +   وھذا الحدیث أو بمعني أدق ھذا الدفاع الیمكن ان یصدر إال من محامي قدیر یدرك تماما نقط القوة والضعف في القضیة التي معھم  
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 +   علي ان حكمة المرأة وبالغتھا لم تقف عند الحدود النظریة أو فلسفة الكالم , لكنھا كما ھو ظاھر من لغة الكتاب سریعة التصرف إذ  

 أدركت األثر الرشیك الحدوث لتصرف زوجھا األحمق ولو أنھا لم تسرع وتنقذ الموقف أو تأخرت قلیال ألنتھي كل شیئ .. أنھا من ذلك  

الذي ینتھز الفرصة ویجید التوقیت ویتصرف بعمق دون ان تخبر زوجھا الذي لم یكن في وعیة إذ كان مخمورا مع أصحابة  النوع الذكي  

 وكان من العسیر ان تخبرة بشئ حتي یفیق من سكرة . 

أھل بیتھا  كانت أبیجایل تتصرف في بیتھا بحكمة وھدوء وصمت في أتزان وبدیھة حاضرة خصوصا ان األمر یتعلق بخطأ من أحد من  

 وال یحتمل التواكل أوالسكوت 

 

ي نوع من الشموخ  ل+   وال یغرب عن البال ان ھذة المرأة إلي جانب ھذا كلة كانت امرأة ودیعة لم یخرجھا الجمال أو الفھم أو الثروة إ   

وتسجد وتري في نفسھا أمة وجاریةأو الكبریاء أو التعظم .. أنطر ألیھا وھي تقترب من داود , إذ تنزل عن الحمار وتسقط علي وجھھا   

 مذنبة تحتاج إلي صفح وغفران من سید تسجد عند قدمیة , ولیس ھذا لمجرد أن تدفع عن نفسھا وبیتھا شرا یوشك أن یجدث , بل ألنھا 

تة لداود , وال كما وصفت نفسھا لداود : " ھوذا أمتك جاریة لغسل أرجل عبید سیدي ".. فإذا أضفنا إلي ذلك كرمھا الذي ظھر فیما قدم  

راف والفریك والذبیب والتین الذي قدمتة بكثرة ووفرة بل في ذلك األستحیاء الذي قدمتة بةخیظھر ھذا الكرم في أعداد الخبز والخمر وال  

 أذ ھو الیصلح قط لداود , فأنة أعلي وأسمي من ھذا كلة بل ھو : " للغلمان السائرین وراء سیدي "

 

م قصة ھذة المرأة مع زوجھا نابال علي نحو مثیر وفجائي ولم تكن متوقعة لكنة الرب یعمل ویدبر كل شیئ +   وھذا یأتي بنا إلي ختا  

 بتوقیت البمكن لنا ان نفھمة أو ندركة .. لقد وقفت أبیجایل في طریق العاصفة الھوجاء التي كان من المستحیل ألن تفرق بینھا وبین 

ائر الغاضب , ورجعت لبیتھا بعد ان نجحت في إنقاذ أسرتھا لنجد زوجھا غارقا في سكرة تماما زوجھا وبیتھا یوم ھبت علیھا من داود الث  

 ولم تستطع أن تخبرة بشئ كبیر أو صغیر إلي ضوء الصباح حتي یفیق , وعندما أخبرتة یقول الكتاب مات قلبة فیة وصار كحجر أو مات 

قلبة .. مات نابال من الكبریاء والغضب إذ شعر أنة مدیونا تماما لزوجتة وقد بحجر في قلبة أو كما نقول نحن مات بحسرة شدیدة جدا في   

 كان یفضل ان یموت بسیف داود علي ان ینجو بوساطة زوجتة وشفاعتھا وتوسلھا وھو الیرضي ان یصور بأنة أحمق فیما فعلة في ذلك 

 الیوم مما جلب علیة كل ما حدث 

 

أعترف بفضل زوجتة وقبل یدیھا وقدمیھا لربما كان لة تاریخ ومصیر آخر وبقي وعاش معھا  +   ولو ان نابال فعل شیئا آخر, لو أنة   

 حتي الشیخوخة ویموت في أوانة بكرامة , لكنة مات بضربة الرب لة لشرة وجبنة وحماقتة وكبریائة وقسوتة .. أما المرأةالتي كانت 

ة أن ینفتح سجنھا أو تخرج من القفص الذھبي التي عاشت فیة كل ایامھا شریكة لة , ماكانت تتوقع وقد أغلق علیھا باب الحیاة الزوجی  

 وتخرج بعد عشرة أیام وتسترد ماكاد یضیع من طعم الحیاة و معناھا وتصیر زوجة لداود تلد لة وتعیش معة حیاة مقدسة أمام اللة والناس

ضاء علي نحو أسرع مما كان یظن وأفضل مما كان یتصور.ونصیر أبیجایل مثال لمن یستسلم ویسلم أمرة لقضاء اللة وعدلة ویأتیة الق  
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 أسئلة ألختبار معلوماتك  
) ؟  4:   5من ھم الحزاني في ( مت   2متي                          –عمانوئیل  –للكلمات : یسوع أشرح المعني العبري   1  

 

) ؟  11:  3ما معني قول یوحنا المعمدان ان المسیح سیعمد الروح القدس وبالنار في ( مت   3  

 

) ؟  40:  52من ھم األخوة األصاغر في ( مت   5          كیف عالج الرب خطیة القتل وخطیة الزنا في الموعظة علي الجبل ؟  4  

 

) . ما معني السریة في الحالتان ؟ 19:  1) , ویوسف أراد تخلینھا سرا في (مت 7:  2دعا ھیرودس المجوس سرا في ( مت   6  

 

) ؟  2:  8ما ھي الحكمة في ان یبدأ أنجیل متي معجزات السید المسیح بمعجزة شفاء األبرص أوال في ( مت   7  

 

فما الداعي للتكرار ؟ وماذا كان رد فعل التالمیذ ؟ 20و  17و  16وقیامتة ثالثة مرات في أصحاحات أكد المسیح حقیقة موتة   8  

 

؟ )  9:  9) عن النص األصلي في ( زك  5:  21لماذا أختلف نص النبوة في ( مت   9  

 

) بھذا المعني ؟  22بدون محبة الناس للرب ومحبة الناس لبعضھا لن یدخل أحد السماء .. أستخرج آیة من ( مت  10  

 

) ؟  6وم الستة في ( رؤیا ت) بالخ 24كیف تربط مبتدأ األوجاع في ( متي  11  

 

ما معني كلمة " أبیجایل " في اللغة العبریة وما سبب التسمیة ؟  12  

 

كیف كانت طریقة تعامل أبیجایل مع داود سببا في تھدئة داود وصرف غضبة ؟  13  

 

إمرأة جمیلة وحكیمة فقط لكنھا تمیزت بصفة األتضاع .. أشرح ھذا ؟لم تكن " أبیجایل" مجرد  14  

 

ما ھو تفسیر وضع الكاھن البخور خمسة مرات في الشوریة ؟ 15  

 

طقس أستعمال البخور في الكنیسة لة جذور كتابیة في العھد القدیم والعھد الجدید . أشرح ھذا ؟ 16  

 

الكنیسة منذ العصر األول للمسیحیة ؟لماذا الصالة بالمزامیر ھو تسلیم رسولي في   17  

 

إلي ماذا یشیر عدد القربان في السلة عند أختیار الكاھن للحمل ؟  18  
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