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وسوف جتد شرح االآلم الرب يف  ،األول هو النبوات ،ثالثة عناقيد من العنب 
والثالث  .والثاين هو مزمور "كرسيك يا اهلل" .الكبري شعياء النيب للقديس كريلسأنبوة 
طع الساعة السادسة والتاسعة اليت نصليها كل  يلوم يف وللوات السلواع      هو ِق
 .(األجبية)

من عناقيد العنب الثالثة جند أواًل قوة املخلص والفادي الذي جاء لك  يدوس  
-حيكم عليل  اآلب   وأن يرفع الدينونة ال أن ،ك  ما هو فاسد، املوت بشك  خاص

ألننا هنلا أملام اصلالص     -كما ساد يف العصر الوسيط وعصر اإلوالح بعد ذلك
وه  أربعة فصول  "،الباركليت"وهو كما جند يف القراءات اليت تعرف باسم  ،العظيم

وتعليق طرح الساعة األوىل من  17وتنته  بصالة الرب يف يوحنا  13تبدأ من يوحنا 
 خملصنا مع تالميذه ...". قررهاه ه  الووايا اليت هذ" :ليلة اجلمعة واضح

بالذات ملن   أشعياءفإن نبوة  ،استخدام ك  الكنائس األرثوذكسيةوحسب  
وه  كما  ،وه  متث  التقليد اليهودي ،الترمجة السبعينية اليت قام هبا يهود اإلسكندرية

ألن يهود الشتات كان لديهم وع  أعظم  ؛سريى القارئ ختتلف عن النسخة العربانية
معها التراث  ولذلك جاءت الترمجة اليونانية حاملًة ،من يهود فلسطني مبج ء املخلص

وقد عثر  .وهو ما جع  يهود فلسطني مينعون قراءة السبعينية ،اليهودي اصاص باملسيح
القلرن  إىل  دوفحات من الترمجة السبعينية يف جممع بن عزرا يف مصر القدمية تعوعلى 

من أقدم الوثائق اصاولة بالعهلد    فه  بذلك ُتعدُّ ،اصامس امليالدي ورمبا قب  ذلك
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 .(1)القدمي

ألن  ؛السلرياين  القطمارس القبط  ال خيتلف عن القطمارس اليوناين أو  
 سبوع اآلالم مع اختالف الترتيب.جتدها خاوة بأنفس النبوات 

ن قلوة  ، تؤكد لنلا أ اصاوة بالساعة الثالثةثناسيوس ومراجعة عظة القديس أ 
ولذلك حترص الكنيسة على قراءة )كو  ،املخلص ه  الشفاء ورد احلياة وسيب اجلحيم

2 :13-15:) 

 حنن األموات يف خطايانا أحيانا مع . -

 مساحمًا لنا جبميع اصطايا

األرثوذكس جنيليني وبعض ، كما هو شائع عند اإلوالرب مل يدفع مثن اصطايا 
ب  حما الصك الذي كان علينا .. وقد رفع  من الوسط  ،الذين جيهلون التسليم الكنس 

 ياه بالصليب".إمسمرًا 

وهو ما حترص  ،يف الصليب َرمِّق عندما ُسزِّألن  ُم ؛الصك القيمة َدَقوبذلك َف 
ن أوحيرص طرح الساعة الثالثة عللى أن يؤكلد    .علي  ولوات قطع الساعة السادسة

 للبس اجلسد القدمي الذي ألبينا آدم أو ،الرب يسوع هو اإلل  الكلمة خملصنا كالتدبري
لة اليت درك. ه  احُلووار الالهوت السمائ  متحدًا بالبشرية بغري استحالة ال ُت ،اصليقة

ن اآلب "شلاء  أ( تؤكد 53شعياء )أن نبوة أال تتغري املتحدة باإلل  الكلمة .. والحظ 
 فس ".أن يشف  جراح ن

                                                           
من يهود االسكندرية عاش يف القرن الثاين  Aristobulusأقدم إشارة إىل الترمجة اليونانية وردت يف خطاب  (1)

 Lanclotقب  ميالد ربنا باجلسد وذلك ان ترمجة التوراة اكملت يف عهد بطليموس فيالدلفوس. وال تزال طبعة 

Brenton  اليًا يف أغلب اجلامعات.وطبعت عدة رات ه  الطبعة املستعملة ح 1986اليت ودرت يف 
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اليوم السادس هو هنايلة   .يف اليوم السادس ويف الساعة السادسة َبِلُو  
أي يوم االستعداد للسلبت   ،ولذلك جاء ولب املخلص يف يوم اجلمعة ،اصلقة األوىل

أي يوم قيامة الرب من األملوات "أول   ،وهو اليوم األول ،لك  يبدأ االسبوع اجلديد
 ."، وليس خطية آدم وحدهياناوهو ميزق "وك خطا ،سبوع"األ

قتلت اصطية باصشبة وأحيت امليت مبوتك اللذي  " :انتصار املسيح هو  
: 5. كانت اصطية جتلس على عرش امس  املوت )رو "الذي مات باصطيةهو االنسان 

لذلك يقول طرح الساعة  .لك اصطيةوسقط ُم ،وهدم هذا العرش مث جاء الربُّ ،(21
لبت ألجل  خطايلاي   كلها بكلمة من فمك وُول  األرَض قَتن علَّ"يا َم :السادسة

 ."وأبطلت عز املوت يا سيدنا بصليبك يا ذا القدرة املنيعة

مبوت  كما يؤكد ذلك التسليم الكنس  يف القطعة  املوَت لقد قت  الربُّ 
 :الثالثة من والة الساعة التاسعة

 لدت من البتوليا من ُو -

 صليباحتملت الو

 قتلت املوت مبوتك

 ".أظهرت القيامة بقيامتك

 ولع  طرح الساعة التاسعة يكف :، هذا هو كمال التدبري

نسلان اجلديلد   ق يف احلزن قد جتدد اليوم باإلتَّنسان األول الرأس الذي َع"اإل
 ."وقطعها اهلل الكلمة بكليتها ،الذي قت  املوت وأبط  عزت  وكسر شوكت  املرة
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 فاهلل اآلب يتكلم عالنيلةً  ،(13: 52"انظروا عبدي سيفهم" ) :"عندما يقول 
نل  اهلل ورب  رغم أن "عبدي" هو االبن الذي أعن املسيح خملصنا مجيعًا. ولنفهم حنن 

حملدوديات  إىل  ودخل   (،7: 2)فليليب  ن الكلمة "أخذ وورة العبلد"  أال إالك ، 
شب  البشر  يف َدِلخلى ذات  .. ُوأب   ،ن املساواة باهلل اختالسًاأنسانية. "ألن  مل يعترب اإل

 .(8-6: 2نسان ووضع ذات " )فيليب ووار يف شك  إ

ألن  أخذ "وورة العبلد".   ؛وبال أدىن شك ُدع  "عبد" ،ا تأنس وضع ذات ملَّ
ن  سوف يفع  ك  األشياء بفهلم وحكملة   ، وهو يقصد أهم""سيف :لكن النيب يقول

ألن االبن الوحيد كلملة   ؛ويتكلم مبا يليق باهلل. وحقًا كان عمل  هو حكمة تليق باهلل
أي حنن. ووار فقريًا بيننا على األرض لك  ما نغلت    ،اهلل أخذ اجلسد ألج  اآلخرين

ألن الشلريعة الليت    ؛ب  نغتس  من خطايا دنسنا وباإلميان ،(9: 8كو  2حنن بفقره )
ولكن مبوت جسده  .(11: 10ُأعطيت مبوسى كانت ال تقدر أن تنزع اصطايا )عب 

ل ما هو بائد، وخلق ملن جديلد   وحوَّ ،(14: 2 اصاص ب  أباد املوت )راجع عب
فصاروا عدمي  الفساد. وجع  الذين على األرض ملواطنني   ،الذين ساد عليهم املوت
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العتق لألسلرى،  بل ر ويبشِّل  ،د يف ذات  ك  الغرباء عن اهلل اآلب السماء لك  يوحِّيف
: 147مز  – 11: 6( "ويشف  املنكسري القلوب" )أش 11: 1والبصر للعميان )أش 

 وُيفزع اجلحيم ويطلق سراح الذين ملك عليهم الشيطان بالقهر. ،(3

وحسلب   ،حلكملة ألن ك  ما فع  قد فعل  با ؛لذلك يقول "عبدي سيفهم" 
لذلك السبب يقول )النيب(  ،(54: 104املزمور "باحلكمة خلق ك  األشياء" )مزمور 

ونلدعوه   ،حنن نسلبح  كإلل  ورب   .(13: 52"سوف يتعاىل ويتمجد جدًا" )أش 
ولك  يكون الكلمة الذي من اهلل اآلب  ،ألننا نؤمن أن هذا هو حق ؛املخلص والفادي

الك  سوف يندهشون منك ألن منظرك بال جمد عند " :حقًا وبال عيب أضاف )النيب(
ألن ك  الذين شاهدوا شكل   ؛(14: 52البشر وجمدك غري معروف عند البشر" )أش 

 ،القوة العظمى اليت فيل   -مبا في  الكفاية بعيون الفهم-زوا ومنظره كانوا مدركني وميَّ
 واندهشوا من التدبري اإلهل .

رب قد مسعت خربك وجزعت  "يا :قالومن ضمن هؤالء حبقوق النيب الذي  
، فقد ظللوا يف علدم   أما الذين مل يعاينوا جمده .(2: 3ونظرت أعمالك ودهشت" )

حملب   ،ن  "سلامري" إن  بال جمد وبال كرامة. قالوا عن  أميان والغباء وأدانوه على اإل
وللذلك قيل     ،(19: 11ن  ابن زىن وخاطئ )مت أعوا ب  ادَّ ،لألك  وشرب اصمر

سوف يندهشون منك ألن شكلك بال جمد عنلد البشلر    اهدوا شكلكالذين ش  "ك
 (.14: 52وجمدك غري معروف عند البشر" )أش 

وسوف يصلمت   ،فيك شعوب تتحريوما حدث بعد ذلك حدث ل  "سوف 
مون دِّألن  منذ ذلك ملوك خائف  اهلل يقل  ؛(15: 52ملوك ويسدون أفواههم" )أش 

 نفاق فواههم أي سوف ال يتفوهون مبا هو قاس  أو وسوف تستد أ ،اجملد مللك الكون
فهل  للن    ،أي اإلجني  ،ا البشارة اإلهلية املقدسة الواهبة اصالصضد جمد املسيح. أمَّ

ت واروا ضمن هؤالء الذين ُسلدَّ وب   ،تكون عند الذين شاهدوا منظره أن  بال جمد
"الذين  :ال عن هؤالءذلك بصراحة حينما ق أشعياءأفواههم واندهشوا من جمده. أعلن 
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خلرب  لقد ُأ .(15: 52مل خيربوا عن  سوف يرون والذين مل يسمعوا سوف يفهمون" )
بينما مل تعرف األمم أي ش ء عن  ،ن عن املسيح بواسطة الشريعة واألنبياءوسرائيلياإل

ميلان.  اإلإىل  هنم جلاءوا . أي أولكن فهموها ،املسيح وال مسعوا أي ش ء عن أسراره
 ،ميان هو البداية احلقيقية للعبادة احلقيقيلة ألن اإل ؛ي الفهماجلذر الذي يغذِّ االميان هو

ذا مل تؤمنوا إ" :شعياءأولذلك يقول النيب  ،ميان(حياة لك  الذين يقبلوه )اإلإىل  ويقود
 (.9: 7لن تفهموا" )

رب من ودق خربنا وملن استعلنت ذراع الرب؟ خنرب ب  كما خنرب علن   يا" 
 هكذا تكلم األنبياء علادةً  .(2-1: 53) ")نبات( يف أرض عطشىحق  ومث  جذر 
ن اهلل إ يف )كلمات النبوات( اليت نطقوهلا ككملة    نألهنم يشرحو ؛عن خملصنا مجيعًا

يعم  معجلزات ال     سوفنأو ،نبشري يف الزمان املعيَّ شكٍ الكلمة سوف يأيت يف 
 الطريق املستقيم لك  يعود الضالنيال اهلل. وهنا يدعو )النيب( الذين تاهوا عن إيعملها 

 .باإلمياناحلق إىل 

فقلد   ،(2: 53وال مجلال" )  "لقد رأيناه ومل يكن ل  شكٌ  :وعندما يقول 
ألهنم أخربوا عن  عالنيلة. هلم    ؛أخربنا )األنبياء( عن حالة وشك  الذي يتنبئون عن 

أي األوجاع اليت يعانيها  ،(3: 53مراضنا" )أن  "مح  إو ،خمذول" نساٌنإن  "إيقولون 
 ،عندما "ُخلذل" كلان "مضلطربًا"    .(3: 53من الشر. لقد عاينوا وج  املخلص )

"نفس  قد اضطربت"  :فهو قد قال ،ألن  كان سوف يعاين املوت على اصشبة فًاوخائ
وملاذا   ،(4-3: 14"نفس  حزينة حىت املوت" )مرقس  :يضًاأو ،(27: 12)يوحنا 
: 12ألن  من أج  هذه الساعة أتيت )يوحنلا   ،ذه الساعة؟ اليب جن  من هأ" :أقول
: 3رؤ  – 18: 26"كان الوقت قد حان" )ملىت   :جنيليني يقولمن اإل وواحٌد .(27
نل   أورغم  ،وحقًا .(37: 26عندما بدأ "حيزن ويكتئب" )مىت  ،أي وقت اآلالم ،(1

اجلسلدانية   بلاآلالم  وحسب الطبيعة ال يتأمل ،هو الكلمة االبن الوحيد من اهلل اآلب
 مل يكن لدي  حصلانةٌ  ،ب باآلالموعندما ُجرِّ .هذه اآلالم َ ِبإال أن  َق ،اصاوة باجلسد

مل يكلن   ،وعندما كان عللى األرض  .ن  وار مثلناأأظهر  ش ٍء ب  يف ك ِّ ،من األمل
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 ب  كان حقًا ويقينًا إنسان. -كما يعتقد البعض- ًاخيااًل أو شبح

أي أن  وار عارًا ألن  ولار   ،(3: 53حتول وجه  بعيدًا" ) يقول النيب "لقد 
إىل  وهريودس أعاده ،هريودسإىل  وحىت بيالطس أرسل  .(3: 53رًا وبال كرامة )َقحمَت

 ى العلارُ وللذلك غطَّل   ،م  كيسوعومل يكرِّ ،(11: 23بيالطس بك  احتقار )لوقا 
ن اللذي  ا أيها املسيح. َم"تنبأ لن :فقد بصق علي  وجلده جنود بيالطس قائلني ،وجه 

السليا    للدَ آخر عندما احتمل  جَ  يضًا بشك ٍّأ َرِقواحُت .(68: 26ضربك" )مىت 
"أعطيلت   :شعياء يقول هلو أووت  . وبواسطة(65: 14وضربات احلراس )مرقس 

، وهكلذا  (6: 50ظهري للضاربني وخدي للطم ومل أرد وجه  عن عار البصاق" )
عطيلت هللم   يف الرؤيا الليت أُ  االبَن بوضوٍح -ذكرتكما -نبياء القديسني عاين األ

بالروح القدس. فهو مل يكن غريبًا على عار البشر عندما حان وقت آالم  الذي فيل   
 أباد املوت مبوت جسده ومح  خطايا العامل.

ولكن   ،"هذا الذي مح  خطايانا وتأمل ألجلنا، وحنن حسبناه متضايقًا ومذلواًل 
جبراحاتل    .وعلي  تأديب سلالمنا  ،وار ضعيفًا ألج  خطاياناو ،ألج  آثامنا َحِرُج

وأسلم  اللرب ملن أجل      ،طريق  شفينا. كنا مجيعًا مث  غنم ضللنا وكإنسان ض َّ
واحتقر العار )عب  ،لقد احتم  ربنا يسوع املسيح الصليَب .س(6-4: 53خطايانا" )

يهود لك  ما حيم  واحتم  فساد ال ،(8: 2وأطاع اآلب حىت املوت )فيليب  ،(2: 12
 ،وال العبادة حسب الشلريعة  ،ألن  ال الشريعة املكتوبة ؛(29: 1خطية العامل )يوحنا 

ن ينزع اصطية" أألن "دم اجلدي والثريان ال ميكن  ؛كانا قادرين على )حتقيق اصالص(
ولكن  تأمل خارج الباب )أورشليم( كما يقول بولس لك  ما يقلدس   ،(4: 10)عب 

 ،هذا ليس مطلوبلاً -هو مل يتأمل من أج  ذات   .(12: 13صاص )عب الشعب بدم  ا
الذين حتت السماء. ويشهد بولس احلكليم   ولكن  تأمل من أج  ك ِّ ،وال هو ضروري

فكيف ال  ،سلم  ألجلناأب   ،ن  مل يبخ  بابن  الوحيدأجدًا عندما كتب عن اهلل اآلب 
 (.32: 8يهبنا مع  ك  ش ء )رو 
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يقلول املسليح هلل اآلب يف    -من خالل انشودة املزمور-ويف موضع معني  
مل  خطية  وذبيحِة أت يل جسدًا، مبحرقة ولكنك هيَّ ،وقربانًا مل تطلب "ذبيحًة :السماء

كما هو مكتوب عل  يف  رادتك يا اهلل إها أنا أج ء لك  أفع   :ُتسر عند ذلك قلُت
دة حسب الشريعة مل ألن العبا .(7-5: 10س عب  9-7: 39درج الكتاب )مزمور 

بلح  ذألن اهلل مل ُيسر بذبائح الثريان أو  ؛تكن ذات فائدة للمائتني ومل تنزع خطاياهم
م ذات  رائحة قدَّ ،(19: 1ولكن احلم  احلقيق  الذي حيم  خطية العامل )يوحنا  ،الغنم
حرر الذين حتت السماء ملن امللوت    ؛ر ألجلنا. وألن اجلسد احتم  املوتِطَع خبوٍر
 تأمل عن الك  لك  يقت  وميلك كل َّ  ،أكثر من الك ِّ ألن الذي هو مستحٌق ،طيةواص

 األشياء.

"ألج  هذه الغاية ملات املسليح    :يؤكد بولس هذا عندما يكتب ثانيًة ومرًة 
ملات  "يضًا هلذا:  أو .(9: 14األموات واألحياء" )رو  وقام أيضًا لك  يكون ربَّ

 "فيما بعد ألنفسهم ب  للذي مات ألجلهم وقلام ألج  اجلميع لك  ال يعيش األحياء 
يعرف كيلف حيمل     ،متضايٍق ن  كان كإنسان إوحقًا يقول النيب  .(15: 5كو 2)

وهو "مح  خطايانا وتأمل  ،ومل يكن ل  كرامة" لَّأمراضنا "ومث  من أدار وجه  ألن  ُذ
 .س( 4-3: 53)راجع أش  "ومرذواًل ومصابًا ًاألجلنا وحنن حسبناه متضايق

درك أم لنا النيب هذا اصرب هبذه الكلمات. لقلد  يقدِّ -كذٍق-لنحسب كيف 
هو الذي سلوف   ،تأمل عن خطاياه املسيح وآمن بأن املسيَح رَِّس َفِرن الذي َعأالنيب 

ت لقد قال النيب هذه العبارات لئال نظن أن آالم  حلَّ .حيسب  متضايقًا ومذلواًل ومصابًا
كان "متضايقًا وملذلواًل   ،ن  بسبب خطاياهأو ،خطاياه اصاوةعلي  من اهلل من أج  

ألج  آثامنا ووار  َحِرألن  "ُج ؛ب  باحلري ،ولكن ليست هذه ه  احلقيقة .ومصابًا"
ويف األزمنة السابقة انفصلنا عن بعضنا البعض  .(5: 53ضعيفًا بسبب خطايانا" )أش 
ومل نقب  نلري   ،ألننا كنا حنارب شريعة اهلل املقدسة ؛(3: 2بسبب عداوتنا هلل )أفسس 

كملا يقلول   -ن خندم اهلل. ولكن بسبب هذا وار من الضروري ، ورفضنا أالطاعة
ن حتررنا ملن  ، ولكن بعد أروا وتعالوا وانتفخواب بالسيا  الذين تكبَّان يؤدِّ -)النيب(
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وعنلدما حنل     ،(16-14: 2مع اهلل )أفسس  سالٍمإىل  انتهت العداوة وجئنا ،الشر
ن يقع على الذين ( كان جيب أ5: 53رقابنا لك  نعم  ما يرضي . ولكن "التأديب" )

عللى   َعَقَو ولكن التأديَب ،يتصاحلون مع  ،لك  بالتأديب ؛أخطأوا وواروا أعداء اهلل
؛ شعياء معىن الكلماتأويؤكد  ""تأديب سالمنا علي  :املسيح. هذا هو معىن الكلمات

ألننا كنا  ؛ألجلنا -كما قال النيب-لقد تأمل  .فينا""جبراحات  ُش :ليها فورًاإألن  يضيف 
لقد  .(6: 53منا سار يف طريق  والرب أسلم  من أج  خطايانا" ) وك ٌّ ،كغنم ضللنا

ن الدينونة وخيلص الذين لديهم ولك  حيررنا م ،بعنا شهواتناضللنا وتركنا اهلل احل  واتَّ
"هكذا أحب اهلل العامل حىت بذل ابنل    :لذلك قال ،يعرف ذلكميان والرب املسيح اإل

 (.16: 3الوحيد لك  ال يهلك ك  من يؤمن ب  ب  تكون ل  احلياة األبدية" )يوحنا 

وهلذه العبلارة ميكلن فهمهلا      .(8: 53) ""ومن خيرب جبيل ؟ :يقول النيب 
، أمسى من الووف فائُق ن اهلل الكلمة املولود من اهلل اآلب ل  ميالٌدإاألوىل  :بطريقتني

ب  بامليالد الذي يليق مبا هو روحل    ،ر عن  الفهم. فهو مل يولد ميالدًا جسديًان يعبِِّأ
من  ن  حقًا مولوٌدأمث  النور من النور واحلياة من حياة. ألننا نعتقد بثبات  ،وغري مادي
 وال نعرف كيف يكون هذا. ،جوهر اآلب

وأخلذ   ،ن  تنازل وأخلى ذات  ألجلنلا إال أ أن  اإلل  بالطبيعةوعلى الرغم من  
لليس حسلب القلوانني     ،ميالدًا جسديًا من امرأة  َدِلوُو ،(7: 2وورة العبد )فيليب 
ب  ميالدًا سريًا  ،ألن  مل يولد من رج  وامرأة ؛نسانية )مثرة زواج(اصاوة بالطبيعة اإل

 القدس حيل  عليلكِ   : "الروحفقد قي  للعذراء القديسة .فائقًا يعلو على ك  الووف
يف سر  ،وهكذا .(35: 1وقوة العل  تظللك لذلك املولود منك يدعى ابن اهلل" )لوقا 

"وملن   :الذي مل حيدث حسب )امليالد البيولوج ( الطبيع  قال النيب ،ميالده كإنسان
 ".خيرب جبيل ؟

 epairetaiه  مث   airetaiرفع )تنزع أي ُت ،نزع""وحيات  ُت :وعندما تقول النبوة 
 نسلانية  إ امسى من أي حياة  ألن حيات  اليت عاشها كإنسان بيننا كانت حياًة ؛رفعأي ُت
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إال أن  هو وحده "الذي مل يفع  خطيلة   ،ن  ظهر كإنسان عندناأورغم  ،على األرض
آخر أن يفعل . هو وحده بلال   وهو ما مل يستطع أي إنسان  ،يف فم " غٌش َدِجوال ُو

ألنل    ؛بن الوحيد قب  جتسلده االإىل  ن تشري، ميكن أرفعأي ُت "نزعُتعيب. وكلمة "
نسان عرفناه. كان ميالده حسب اجلسلد  إتأنس ألجلنا وحيات  مل تكن مث  حياة أي 

وحيات  اإلهلية تفوق ك  املقاييس البشرية. "ونفس  سترى نساًل كثريًا"  ًا،وعجيب ًافائق
، أي القديسني الذين يف احلياة األبدية نك سوف تكون رفيقًا لرفاٍقأأي  ،(10: 53)

يف احلياة األبدية. مل يكن لدى األملم أي   غنياء برجاٍءأميان والذين واروا حيفظون اإل
ن نسمة األنف ن ال يؤمنون هبذا السر. ويقولون إوهم حىت اآل ،معرفة بقيامة األموات

، وح تلذوب واللر  ،التلراب إىل  واجلسد يعود ،وعندما تصعد ختتف  ،مث  الدخان
يهم ا الذين تغلذِّ وأمَّ .أكرب )فقد كيان ( تغط  مساحًة نسان نفس  وار مث  قطعة واإل

 األمم الذين طلبوا مكافأًة اهلُل َدَعوقد َو .ثابٌت ميان بقيامة األموات رجاٌءفاإل ،الكنيسُة
ي ين الذبولس يوضح ذلك الدَّو .ن يتأمل عن خطاياهمأو ،ب املسيَحن ُيقرِّأ ،لنفوسهم

لليس   ،لك  يعيش األحياء فيملا بعلد  مات عن اجلميع  "واحٌد :علينا عندما يكتب
وحقلًا حنلن    .(15-14: 5كلو  2) "ب  ل  هو الذي ألجلهم مات وقام ،ألنفسهم

ن يلأيت  إنسان أ"إذا أراد  :ألن املسيح يقول عن هذا ؛باحلياة نفسها ،نني ل  بالكثرييمد
 ،ن ينكر ذاتل  وَم .(24: 16ويتبع " )مىت  ن ينكر نفس  وحيم  وليب أورائ  فعلي  

ص للمسيح، احلياة املقدسة ب  يف احلياة اليت ختصَّ ،ع حيات  يف امللذاتهو الذي ال يضيِّ
بالشريعة لك  أحيا هلل. مع  "لقد متُّ :اليت بال عيب مث  حياة بولس الذي كتب عنها

ياة اليت أحياها اآلن يف اجلسد ه  واحل ،ب  املسيح حييا يفَّ ،فأحيا ال أنا ،لبُتاملسيح ُو
: 2)غال  "  نعمة اهللبطِّسلم نفس  ألجل . أنا ال ُأميان بابن اهلل الذي أحب  وأحياة اإل

19-21.) 

 .لنعترب كيف ولب بولس حيات  ومات عن اصطية وخصصها ملن تأمل ألجل  
أو أمًا أكثلر   ن حيب أبًا"َم :لقد مسعنا كيف أنذر املسيح الذين عرفوه معرفة وحيحة

األم  .(37: 10أكثر م  فال يستحق " )مىت  ن حيب ابنًا أو ابنًةم  فال يستحق  وَم
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هو أول    ،شخٍص ك ِّ ولكن اهلل آُب ،واألب مها معًا أو  وسبب الوجود اجلسدي
ويذبلون مث   ،وهم حتت حكم املوت ،وسبب احلياة اجلديدة لك  الذين على األرض

بواسلطة  لكن  جيددهم )اهلل( للحياة األبدية وبعدم املوت بال فسلاد   حشيش األرض.
ن تكلون  أباحلياة األبدية الدائمة. لذلك جيلب   املسيح يف الروح القدس مكلاًل الك َّ
ن حنب املسيح بك  نفوسنا وبك  قلوبنا )ملىت  أو ،حمبتنا هلل أعظم من حمبتنا للوالدين

املسلتقيم   باإلميلان املقدس متمسكني ب  ن حنيا حسب وواياه وتعليم  أو .(37: 22
ولذلك "حتيا نفسك وتلرى   ،(10: 53)م ذبيحة خطية" ن "نقدَّأهو  ،الذي بال عيب
 (.10: 53نساًل كثريًا" )

ن ميلأله بلالفهم"   أن يري  نورًا وأو ،ن يشف  جراح نفس أ"ألن الرب شاء  
 َ ِبَق .(34: 14 مرقس – 38: 26حزينًا حىت املوت )مىت  كان املسيُح .(11: 53)

ولكن عندما قام ملن   -جنيليون القديسونكما كتب اإل-م املوت على الصليب املكرَّ
 ،نسلانية بعلدم الفسلاد   ت طبيعت  اإلجتلَّ ،ن مكث يف اجلحيم ثالثة أيامأاملوت بعد 

وامتألت األرض ملن معرفتل .    ،(9، 5: 1وباملسرة الصاحلة اليت هلل اآلب )أفسس 
ألن  ؛عاداهتا القدمية التائهة خلف اآلهلة لي  تاركًةإاألمم الكثرية اليت سوف تأيت  ىورأ

 اآلب دعاهم ملعرفة )االبن(.

عطى النصلرة للملؤمنني.   أولكن   ،( من الوجع ومن األمللقد عاىن )املسيُح 
 ،( خبالص العلامل وحياتل   )الربُّ َحِرَف -وبعد قيامت  من األموات-وبسبب والح  

يلَّ ك  سلطان يف السماء وعلى األرض. اذهبلوا  إ َعِف"ُد :قال للرس  القديسنيولذلك 
-18: 28وتلمذوا مجيع األمم وعمدوهم باسم اآلب واالبن والروح القدس" )ملىت  

يها النس  الكثري أنفسكم أنتم أف ،عن اصطية" متكم ذبيحًةذا قدَّ: "إ(. وعندما يقول19
 ،(11: 53ن يشف  جراح نفس  )اش أ رَّألن اهلل اآلب ُس ؛أي القديسني ،(10: 53)

عنلدما أراه أن اجلالسلني يف    ،فرٍحإىل  ل وجع املسيح على الصليبن حيوِّأ رَّفقد ُس
نور. وعن هؤالء الشلعب يكتلب   إىل  أي الذين تاهوا وراء اآلهلة قد حتولوا ،الظلمة

( 8: 5يف الرب" )أفسلس   نوٌر ولكن اآلن ،"ألننا كنا قباًل ظلمًة :بولس احلكيم جدًا
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 :منا بولس احلكيم جدًا عن هلذا ويعلِّ .(11: 53) ن يتكونوا بفهٍموهدف  )اآلب( أ
جمد وهذا من إىل  مثال  من جمدإىل  مكشوف نرى جمد )الرب( نتغري "وحنن مجيعًا بوج  

ا الذين هم يف اصطية واللذين يعبلدون   أمَّ .(18: 3كو 2) "الرب الذي هو الروح
ن قلوهبم املريضة وفهمهم الفاسد الذي تكللم  إف ،(25: 1خلوق وليس اصالق )رو امل

ن أولكلن بعلد    ،س( 17: 22"ها أن عيونكم وقلوبكم مريضة" ) :رميا قائاًلأعن  
أكثر مجااًل.  فائٍق لوهيت  ويصريوا بشكٍ ُأإىل  يتحولون روحيًا ،ميان يف املسيحيقبلوا اإل

ن أإىل  متخض هبمأنا : "يا أوالدي الذين أويكتب بولس احلكيم جدًا عن بعض هؤالء
، يريلد اهلل  أي حكمت  اإلهلية ،وبفهم )املسيح( .(19: 4يتكون املسيح فيكم" )غال 

ن يستعلن في  وورت  بتقلديس اللروح "ألن   أو ،ن يعيد تكوين املؤمن باملسيحاآلب أ
سبق فعينهم ليكونوا مشاهبني وورة ابن  وهؤالء ايضًا دعلاهم"   الذين سبق فعرفهم،

نسان اجلديد )أفسس سوف خيلق اإلن اهلل إقي   (1)من الشعبني .(30-29: 8: 8)رو 
ن يربر البار الذي خيدم كثريين ألن  سوف حيم  اهلل اآلب يريد أ نأعتقد أو ،(15: 2

ن "البار الذي خيدم كثريين" أن يظن أنسان إي ، وال جيب على أ(11: 53خطاياهم )
ن  جاء لك  خيدم ال لكل   أألن املسيح نفس  يؤكد  ؛هو آخر غري ربنا يسوع املسيح

ليها بولس ه  تلك إحسب تدبري التجسد. واصدمة اليت يشري  ،(28: 20ُيخدم )مىت 
إذا كانت خدمة الدينونة قد نالت " :ألن  يقول عنها ؛اصاوة بالشريعة وبالعهد اجلديد

 "ن وج  موسى كان يشع جمدًا فكم باحلري خدمة الرب اليت فلاق جملدها  أجمدًا حىت 
ن الكلمة بار الذي جاء ليخدم كثريين، ورغم أفهو ال ،بال عيٍب املسيُح .(9: 3كو 2)

إىل  ليس طبع  احتاج (.11: 1يوحنا  – 7: 2هو اهلل إال أن  أخذ وورة العبد )فيليب 
: 70ب  باحلري جاء لك  يشاركنا لك  خيدمنا باصدمة اليت هبا خنلص" )جمللد   ،هذا

1164 – 1189.) 

                                                           
 اليهود واألمم. (1)



14 

 

شوا عنلدما علاينوه   ِهولذلك ُد ،"منظره كان غريبًا وبعيدًا عن إدراك القوات العلوية
ا مَّل إوآدم تتلرجم   .(1: 63ا الذي أيت ملن آدم" )أش  ن هذ"َم :وسألوا يف دهشة 

، لذلك كلانوا  "ه  "من اجلسد أو اجلسداين ،صرة"ن ُبمث "ِم .أو "األرض" ،"احلنطة"
: 63صلرة ) أم هو أرض  بثياب ارجوانية من ُب ،ن هو هذا الذي من األرضيسألون َم

)مالبلس   بسيل مبا مجيٌ هو " .أو باحلري من دم  ،مالبس  محراء من جسدهأي  ،(1
apparel  حسب القاموسwear - clotting وه  كما وردت يف السبعينية ،)Ουτως 

ώραΐοος εν στολή ( "63 :1). امتألوا من اجمللد   ،القوات العلوية القوية واحلكيمة
القادر اللذي   ألن  القويُّ ؛وهو يف اجلسد ،املسيحإىل  نالسماوي عندما كانوا ينظرو

اآلخلر:   مالك  ويسأل ك ُّ ،املالئكة يسألون  تيضًا جتسده هلم. وكانأولوهيت  ُأعلن أ
 λεγομαι  وككلم خالول  نا هلو امللتكلم بالعلدل    أ" :ن هو؟ أجاب الربَم

δικαίοσυνην κάι κρίσιν σωτηρίον" (63 :1). جنيل   أي اسلتعالن اإل  ،العدل
 ألن  جاء بالعلدل  ؛  ألجلناُلهو تدخُّ ألن كلمة اهلل هو حق. وحكم اصالص ؛املقدس
 ( كمعاند لقد طرح )الشيطاَن .وحرر الذين قهرهم الشيطان بقهر متادى في  ،العاملإىل 

ن هذا العلامل، اآل إىل  قد أتيت "لدينونة  :ولذلك السبب قال ،يعاند ملك  على البشر
 "يلَّإنا مىت ارتفعت عن األرض أجذب مجيع البشلر  رئيس هذا العامل يطرح خارجًا وأ

 (.32-31: 12ا )يوحن
ن وجييب املسيح عندما يسألون سؤااًل آخر: ملاذا ثيابك محراء؟ ولباسك كَمل  
 :رنا مبا قال  البطريلرك يعقلوب  هذا يذكِّ ؟(12: 63العنب ) معصرِة وِسجاء من َد

 ،كانت ثياب  محراء باللدم  .(11: 49)تك  ""يغس  مالبس  بالنبيذ وثياب  بدم العنب
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 (.1384 – 1381: 70. )جملد "كما لو كانت قد غطست يف النبيذ األمحر

 ٌصومل يكن يف ك  جنس البشر خملِّل  ،معصرة الوجع وحده لقد داس الربُّ
ألهنم قهلروا   ؛نسانية بغضٍبعداء اإلآخر. لقد داس أ ولذلك مل يكن مع  أحٌد ،مثل 

رهلا  أي دماء الصلب الليت دبَّ  ،دمهمفسال  ،وداسهم على الصليب ،اجلنس البشري
 ولذلك لطخت ك  جسده بالدم. ،العدو بواسطة بيالطس ورؤساء اليهود

لقد ح  القضاء وحكم على  .قد أتت" مفدي َّ"ألن يوم القضاء يف قليب وسنة 
ن سنة املفلديني قلد   أولذلك يؤكد النيب  ،املوت حسب مسرة اآلب واالبن والروح

ولذلك بعد أن فضح الرؤساء وأشهر السالطني جهارًا ظافرًا  ،فقد حتقق اصالص ،أتت
ن يصيب الشلياطني  أفقد كان هو وحده القادر على  ،(15: 2هبم يف الصليب )كو 

نسلاين قلد   أن هذا الذي لبس اجلسلد اإل فصاروا مث  السكارى ال يصدقون  ،كرية 
 ،تآمروا هبا عللى اجللنس البشلري   رة اليت على األرض ك  املؤامرات املدمِّ سكَب
فال ميكلن اسلتخدام  بعلد     ،عصريًا إنسان  أيُّ ت على األرض كما يسكُبَبِكوُس

   .(1)ذلك"

+   +   + 

                                                           

 .ب نبوات العهد القدمي. حتت الطبعشرح آالم الرب حس (1)


