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وتؤكدد بددخولأ       ،بيت اسرائيل آلخر مرة تودع التاريخ القدمي دخلَت 
 ي اآليت باحلضدور   ،ألنأ  نت هو "اآليت باسم الرب" ؛املواعيد قد حتققت بتجسدك

السداا   ندت آٍت   إىل  اإلهلي يف تاريخ البشر.  نت آٍت منذ جتسدت وبعد صعودك
باسدم   نت آٍت و .(19: 28ىل انقضا  الدهر" )مىت إدائاًا "ها  نا معكم كل األيام و
واآل  صدارت   ،ًةمعلنًا تلأ العطية اليت بدت بشار ،الرب ألنأ  تيت "باسم اآلب"

األبد يف ذلدأ احتحتداد   إىل  فصارت اإلنسانية فيأ قائاًة ،دَتإذ جتسَّ ،واقعًة حقيقًة
 األقنومي الفائق.

هزمت موت  ، لقدحقًا .بيت املعاناة ،بيت األحبا  يف بيت عنياإىل  ومضيت 
ولكن اآل  مؤامرة املوت حتاك وكأندأ   ،رقهغلعازر و عدت لألختني ما كاد املوت ي

 جيب قتلأ واخلالص منأ. عدٌو

  هدذا   من شعب العهد األول دو     يددري   استقبلأ األطفال وبعٌض 
 .(11: 11فقد "كا  الوقت قد  مسى" )مدرق    ،احتستقبال هو خامتة العهد األول

نأ لن تر  أل ؛(11: 11هنار العهد األول ونظرت حولأ )مرق   َمَتَخ وجا  مساٌ 
 ر.َبَع تاريٍخ دت دورها ومعناها وصارت ظالَلَقفقد َف ،ثانيًة هذه املباين مرًة
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 ليها ومل تقبلأ "جدا  إومل جتده، صارت مثل اخلاصة اليت  تيت  الثاَر طلبَت 
   عليه  تنٍي ن يعثر يف معاناة شجرِةوَم .(11: 1خاصته وخاصته مل تقبله" )يوحنا إىل 
ت وتقطع لتكو  حطبًا  و لتكو  خشبًا ألسقف منازل  و َعِطُق كم من  شجاٍر :يسأل
والرب يقول "حت يأكل  حد منأ  ،سرائيل مثرها من احتستعااحتت. وهل جا  من إلغري

"وكا  تالميذه يساعو " )مرق   :فكتب ،ل اإلجنيلي النهايةوسجَّ ؟األبد"إىل  مثرًا بعد
"حت حيكم عليأ  حد يف  كل  و  :اآلذا  تساعبول  يصرخ لعل هو وها  .(14: 11

شرب  و جهة عيد  و هالل  و سبت اليت هي ظل األمور اآلتية .. إ  كنتم قد متم مع 
املسيح عن كل نظريات ومقايي  احلياة ) ركا  العامل( فلااذا كدأنكم تعيشدو  يف   

)كولوسدي   ميا ( حت مت  وحت تذق وحت تستعال تففر  عليكم )من جديد بعد اإلالعامل
 فقد دخل الرب سر آحتمه. ،( لقد غابت مع مسا  ذلأ اليوم16-13: 2

من الفريسيني خيربو  يسدوع   يف ليلة الثالثا  جا  قوٌم ،حسب التقومي العرباين 
ولكن الرب ير   ورشدليم   ،وطلبوا منه اخلروج من  ورشليم ،بأ  هريودس يريد قتله

"نظر املدينة  :فضاع منا املستقبل ،ومل نعد نطلبها ،ت لناَبِهتلأ اليت وف ،عيين املستقبلب
: 19عليها .. اآل  قد ُ خفي عن عينيأ .. ألنأ مل تعريف زما  افتقادك" )لوقا وبكى 
هناية الكرمة. وحاولوا الوقيعة بيندأ وبدني    خمربًااهليكل لتعلم  ودخلَت .(41-44

"اعطدوا مدا    :ولكن الرد احلاسم ،  على عدم دفع اجلزيةاحلاكم الروماين بانأ حترِّ
  ، و نت تعرف  وسألوك عن القيامة .(26-25: 20لقيصر لقيصر وما هلل هلل" )لوقا 

و كدانوا يف  حىت لد  ،(38: 20ا ، أل  اجلايع عنده  حيا " )لوقا إله األحيهو  باآل
ر عائق يف طريق حريدة  ليها لكي تبددها كآِخإتلأ اليت سوف تنزل  ،"شيول" اهلاوية
 احلياة اإلنسانية.
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م ت ُ َعد َاوَج ،"هوذا بيتكم يفترك لكم خرابدًا"  :يف ليلة األربعا  قلت للكل 
 خدرابٌ  ،ؤكد    اخلراب آٍت( لت29-23-22-17: 22الشهدا  النبوات )حزقيال 

 خرب به.سبق النيب وَ 

وهو اليوم الذي كا  يتم فيه اختيار  ،يف بيت عنيا يف يوم األربعا  واسترحَت 
 .(1)جا ت راحتأ يف بيت عنيا ثانيًة ومرًة ،محل الفصح حسب العهد األول

وحسدب   ،أل  اليوم يفحسب من املسا  ؛يف ليلة اخلاي  وقبل هنار اخلاي  
الرب يف بيت عنيا "متكئ" يف بيت مسعا  األبرص )مدرق   بيناا و ،الترتيب الكنسي

"سدبقت فددهنت    :ت جسدك وقلتَنَهوَد ،جا ت امر ة خترب مبوتَأ ،(7-11: 14
 -عن جهدلٍ -ومن  نكرها  نكر  ،كانت آحتمأ حقيقة .جسدي هبذا الطيب لدفين"

    قدادرٌ  اخلالص. حت يوجد خطاٌب -عن عناٍد- نكر  ،جتسدك ومن  نكر .جتسدك
ورمبدا   ،ه الطهارة الكاملةيوكا  عشقًا ملن عاينت ف ،كا  حبًا ،يشرح ما فعلته املر ة

ولكنه اآل  عند احلبيب يهرق ملن جدا    ،اشتر  جسدها من عاشٍق هديًة كا  الطيبف
 بالطهر.

أل   ؛نه سوف خيوندأ ، و نت تعرف  قدمي يهوذا اخلائن يها الصاحل تغسل  
واملا  النقي حيال األوسداخ   .نسا ، بل حترق قذارة اإل  يدنسها شي  النار حت ميكن 

                                                           
 العرباين. –بيت املعاناة حسب األصل اآلرامي  (1)
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ويظل  ،والنور يسقط يف داخل بئر الظالم .األر  ويرتفع خبارًا نقيًا يف اهلوا إىل  لتعود
  الدذين حرمدوا    هي  ،حدةواجلدل حول تناول يهوذا يكشف عن مسألة وا .نورًا

وكأ  الصدالح   ،عقل اخليانةم  يدخل  حرموا الصالح اإلهلي من  ،يهوذا من التناول
 عند خيانة التلايذ. ا واحملبة سوف يقف

توجد بلددة يف فلسدطني باسدم    ألنه حت  "؛احتسخريوطيبد "يهوذا ُلقَِّب  
تلأ اجلااعة مدن املتعصدبني   إىل  نه ينتاي احتسم العرباين يعين  أل بل  "اسخريوط"،

وهم  Zealots (1)وهو احتسم الالتيين لفئة الغيورين  Sicariالذين حيالو  السيف القصري 
مسعا  بطدرس   ،هؤحت إىل  وكا  ثالثة من تالميذ الرب ينتاو  ني.د الرومانيوقتلة اجلن

يضًا  بل هو  ،ومسعا  القانوي وهو لي  من قانا اجلليل ،الذي كا  حيال ذات السيف
هو اسم آخدر   Kananaiosوالقانوي  و  ،(13: 1 ع : 15: 6مثل يهوذا )راجع لوقا 

 .(2)والثالث هو يهوذا احتسخريوطي ،لنف  الفئة وهو من ذات احتجتاه

وجا  الرب يبشدر   ًا، رضي ًااألول خا  فقد  راد ملكوت ،ثالثة من املتعصبني 
فباع املعلم ألنه فقد األمل يف  ،فلم يفعجب التلايذ احتسخريوطي ،هلي مساويإمبلكوت 

  يقبل مفلأ اسرائيل. والثاين بنف  التعصدب  أقيادته السياسية بعد    رآه غري مهتم ب
ولكدن الدرب    ،(29: 14  شأ فيأ اجلايع فأنا حت  شأ" )مرق  إ" :قال للرب

ين حت  عدرف هدذا   حيلف إالتجربة "بد  يلعن )يسوع( ووعندما حانت حلظة  ، نذره
"رجل يقولدو    إىل هكذا حتول يسوع .(71: 14الرجل الذي تقولو  عنه" )مرق  

 ما الثالث فقدد لزمدت كدل     .(75: 26ولكنه بكى بكاً  مرًا )مىت  ،وسقط ،عنه"

                                                           
تارخييًا إىل طبقة هبذا اللقب،  هنا تنتاي هنا  تعرف  هلف ،لنا نفسها بأهنا "قبطية غيورة"خت  عندما تلقب  (1)

 ؟!!!فئة املدافعني عن احلقإىل حت  ،القتلة

 Ryamond Brown, The Death of theرجا  مراجعة الدراسة التارخيية املاتازة لألب الكاثوليكي  (2)

Mesiah  ودراسة  خر   مشل و قصرThe State in the NT by Oscar Cullmann  قدم فيها دراسة تارخيية
 عن خلفية رسل الرب.
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 (.13: 1ولكنه كا  مع الرسل يف يوم العنصرة ) ع  ،املصادر القدمية الصات عنه

القبض علدى الدرب يف    –ذلأ املنظر بكل تفاصيله املتتابعة: غسل األرجل  
 مل يفلدت  –حماولة بطرس الدفاع عن معلاه وقطع  ذ  عبد رئي  الكهنة  –البستا  

م يهدوذا سدل    –يدخل الشأ يف قلب بطرس  –حاكم بل يفيسوع من القبض عليه، 
 .الرب بقبلة

. ويندذر  بطرس قبل العشا  يف العليدة ينذر الرب ويف وسط هذه األحداث، 
 و على األقل كا   ،ثنا  العشا  ويقدم جسده ودمه لثالثة من القتلة سابقًاالرب يهوذا  

 رغم تكرار اإلنذار بأ  شرط التلاذة هو: ،العنف وسفأ الدم كامنًا يف القلب

    حيال الصليب ويتبع الرب.

وحت  ،عن مىت العشار ، حتمن هؤحت  ومل مينع الرب عطية اجلسد والدم عن  يٍّ 
وحىت بعد العشا  يقول الرب  ،عن بطرس الذي كا  الرب يعلم متامًا انه سوف خيونه

: 22"مسعا  مسعا  )مرتني( هوذا الشيطا  طلبكم لكي يغربلكم كاحلنطدة" )لوقدا   
حركتها يف الغربال. وهنا اليد اليت متسدأ  حرية وحنن نر  كيف تفقد احلنطة  ،(31
مدن   ولكنين طلبدت " ،غربال هي يد الشيطا . وكا  الرب يعرف ماذا سيحدثبال

 .(31: 22)لوقا  "ميانأ جلأ )من اآلب( لكي حت يفىن إ

مدن الدذين    عندما جا  عدٌد ، حداث الزاوية احلارا إىل  عادت يب الذاكرة
ورفض األنبا شدنودة الثالدث    ،طالبني العودة ميا  بسبب فظاعة ما حدث نكروا اإل

من األطبا   وجا  فريٌق ،ب هلم  ماكن إقامةولكن الشهيد األنبا صاوئيل رتَّ ،ابلتهممق
هلدم  م وقددَّ  ،ميا و قام الذبيحة بعد احتعتراف باإل ،العالجإىل  لعالج الذين احتاجوا

قدول الدرب   ذك رين هذا املشهد ب .مياهنم" بالرفضجسد الرب ودمه "لكي حت يفىن إ
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. وقد قال الدرب هدذا   (32: 22ت اخوتأ" )لوقا "و نت مىت رجعت ثبِّ :لبطرس
إصرار بطدرس  بالرغم من و ،لبطرس بالرغم من معرفة الرب بأ  بطرس سوف ينكره

إحت    يسدوع قدال    ،ىل املدوت إبل و ،السجنإىل   ميضي مع يسوع أنه مستعد  ب
مث  ضداف   ،  تنكرين ثدالث مدرات   "يا بطرس حت يصيح الديأ اليوم قبل  :مؤكدًا
 (.34: 22نأ تعرفين" )لوقا  " :الرب

 :هكذا تكال الصورة

 ،صلب وسط لصنييف -

 ،يتركه الكل ويهربو  -

 ،تبقى النسا  معه عند الصليب -

بسبب اخلوف  ولكن "خفيًة ،إحت ذلأ الذي كا  تلايذًا ،حت جيد  حد يدفنه -
 (.38: 19من اليهود" )يوحنا 

 ،جا  بطدرس بعندف   .رلنو   تقهر اتلأ هي سحابة الظلاة اليت مل تستطع 
والبقية  ،والثاين خا  ،نكر ولعن، األول  ومر كالمها يف درب الصليب ،ويهوذا خبيانة

 م الرب جسده ودمه.  سل  هربت .. ومت كل هذا بعد 

تصرخ من خلف  ستار العامل  (الق  صاوئيل وهبه)  روح د. جمدي وهبه إ 
ومفنع من التدري  ألنه قال إ  الرب خدمة الرجل الذي خصص حياته للوهو  ،العلوي

"ما  عظم العاى الدذي  صداب    :عطى جسده ودمه ليهوذا حسب شرح ذهيب الفم 
إىل  نه جا  ورغم  ،ظل كاا هو على حاله ،  اشترك يف السر اخلائف، ألنه حىت بعد 
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 .(1)إحت  نه مل يتغري" ،املائدة املقدسة

، يرتكبو  ثدالث  اده عن اخلطاةوحياولو  إبع ،الذين يدافعو  عن املسيحإ   
 خطايا عظاى عن جهل:

  شدا   إحت يعرف كيف يدافع عن نفسده     املسيح ضعيٌف يتصورو   -1
 وهو الذي جا  لكي ميوت عن كل اخلطاة. ،الدفاع عن نفسه

كأ  املسيح عذرا   و  ،  الشركة يف املسيح هي مثل اغتصاب يتصورو   -2
ويفضح بذلأ هذا التصدرف   ،محايةإىل  وحتت محاية األسقف حتتاج ،امر ة تفغتصب

ولكن رب اجملد اجلال  على الشداروبيم   ،جنسي احلياة اجلنسية هلؤحت  املصابني هبوٍس
 اغتصاب.إىل  نار دينونة حتإىل  فهي تتحول ،إذا قدم السرائر خلائن

هلدم   ح ِملدأٌ املسي م اعتقدوا   ألهن ؛و قام هؤحت   نفسهم محاة املسيح -3
ن يضع اإلله منحطة لوثنية َم هذه صورٌة .نعوهاميو    يقدموها  ملكية خاصة ميكنهم 

 ومينعه حيناا يريد. ،خيرجه وقت اللزوم ،يف جيبه

كدن  مل يميا    اإل إحت  ،  بطرس ويهوذا مل يكونا من عابدي األوثا ورغم   
: 1سدرائيل" ) ع  جا  لكي "يرد امللأ إل  نهوا م ظنُّمبعلِّ كا  إميانًا. وحت متأصاًل ًاثابت
فأقام الرب  ،(35: 9ن هو  عظم" )مرق  بل قبل آحتم الرب كانوا يتحاورو  "َم ،(6

 ابنا زبددي ظل وحىت األيام األخرية  .(36: 9مث "احتضنه" )مرق   ،ولدًا يف وسطهم
ري غد (. 37: 10  جيل  واحد عن ميني واآلخر عن اليسار يف جمده )مرق   يطلبا  

فداجللوس عدن    ،وعن اليسار آخر جاحد ،آمن   عن اليان لٌصكا نه على الصليب 

                                                           
على اجنيل مىت  82ميا   كثر من ذهيب الفم )راجع العظة لكن األنبا بيشوي يعرف اإل ،يؤكد ذلأ ذهيب الفم (1)
 –اجنيل يوحنا  على 92املقالة  س وغسطينو – 3والقدي  ديوناسيوس احتسكندري )تاريخ الكنيسة ليوسابيوس  –

 .608: 3توما األكويين اخلالص 
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 لآلب الذي يعطي الولياة ويرتب احلضور حسب الدعوة.الياني  و اليسار هو 

 البدذلَ  وسبَق ،لعطا  يف زما  التردد واخليانةل ًايف العلية استعالن جا  العشاُ  
 ،  جتاع "األحبدا "  وحتً  العالنية بعد إىل  احملبة شخصية، وخترج .العلين على الصليب

. 

 ومثاحًت. لكن يسوع لي  قوحًت، يسوع تعلياًا وحياًة 

ألنه مل يفهدم ومل يسدتوعب احملبدة     ؛كر   ينن ضرب بالسيف  نكر قبل َم 
 السديفف  وعجَز ،ومل جيد يف القوة ردًا ،القوةإىل  عاد ،وعندما جا ت "احملنة" .الباذلة
 ضد اخلوف.   يعطي له مناعًةعن  

 هنا على  وشرحها ذهيب الفم Machairaاستخدم القدي  لوقا الكلاة اليونانية  
ورمبا كا  حت زال تلايذين معهدا مدا كدا      ،السكني املستخدم يف ذبح محل الفصح

والكلاة  ،(PG 58752على اجنيل مىت  84فصح العهد األول )ذهيب الفم عظة ضروريًا ل
: 25 اإلليداذة لذبح اخلرفا  يف زمن هومريوس ) قصرٌي هنا سيٌفهات على  اليونانية ُف

وهي عبارة فيها  ،"يكفي" :  الرب عندما قال ويبدو من  .(597: 18، 844 :11
يضًا من سو  الفهم حسب شرح القددي  كريلد     حتذير بعدم الفهم ورمبا سخرية 

That is more than enough وهم زمدرة حت جمدرد    ي هل هذا يكفي ملواجهة القادمني ،
  نفقد مقدمدة عبدارة    لكن حت جيب  (،PG 72:917 38: 22جنيل لوقا  فراد )شرح إ
  مدا هدو   "أل :واألكثر  مهية ،"مع  مثٍة حصَي  يتم املكتوب وُ  "ينبغي  :الرب نفسه

 :وهو قول الرب الذي قدال  ،(37: 22)لوقا  "و هناية خاص يب  و جهيت له انقضا  
 ،احلدرب الروحيدة  إىل  حتاًا هنا اإلشدارة . "لي  له فليبع ثوبه ويشتري سيفًا من"

ألنده حدىت يف احلدرب     ؛روحي للدفاع ولي  للقتل هو سالٌح -روحيًا-والسيف 
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 ألننا حت نقتل مثل الشيطا . ؛اعًا ولي  قتاًلفالقتال دف ،الروحية ضد قوات الظلاة

الدذي  واآلخر  ،السيف الذي كا  مع بطرس   اخللفية التارخيية يبدو من و 
 القانوي الغيور، مها السيفا  اللذا   شار إليهاا الرسل. مع مسعا كا  

يد ودموع طلبدات وتضدرعات   إذ قدم بصراخ شد ،يف  يام جسده"الذي  
له من  جل تقواه. ومع كونه ابنًا تعلم الطاعة ممدا   َعِا  خيلصه من املوت وسفللقادر  

 (.9-7: 5)عب  "ل صار جلايع الذين يطيعونه سبب خالص  بدياِّتأمل به. وإذ ُك

شبح  وطداخي  أل  و ،م لنا الرسول بول  الرب يف بستا  جثيااينهكذا قدَّ 
 :ثناسديوس  كتفي بعبارات املعلم الرسويل نسوف لذلأ  ،حملقًا حول الكنيسةمازال 

     يعطد  و  وهي مثل    جيوع و ،ألنه كا  يف اجلسد ؛خواص اجلسد خاصة به"
ا من الصفات اخلاصة باجلسد .. ولكنه محل ضعفاتنا .. لو هشاهب   يتعب ومايتأمل و 

متامًا ... نسا  قد حترر منها ب للكلاة، ملا كا  اإلنَس  الضعفات اخلاصة باجلسد مل تف 
فإذ قد تأمل املسيح باجلسدد ألجلندا    ،نسا الفساد باقيا  يف اإل وظل  ،ت اخلطيةلظل 
نه إنه يتعب، ونه يعط ، وإإنه جيوع، و يضًا فحيناا يفقال عنه إلذلأ  ،(1: 4بط 1)

نده يتجندب   إو ،نه يولدإنه يهرب، وإنه يسأل، وإنه يبكي، وإنه ينام، وإحت يعرف، و
 (.34-32: 3ضد األريوسيني الكأس ...." )

، ولكي يتحدرر مندها   لكي يبيد كل هذه األوجاع ؛كل هذا الربُّ َلِبلقد َق 
 املوت غريب على ما هو احلياة.اإلنسا ؛ أل  

: 23 "اليوم تكو  معي يف الفردوس" )لوقا :يتكامل املنظر بذاك الذي قيل له 
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 ،للاوت مستحٌقلذلأ اللص حوكم على جرائم مبوجب القانو  الروماين. هو  .(43
 خدر . هندا    ورمبا ألنه كا  شريكًا جلااعة الغيورين القتلة، ولي  له رجا  يف حياٍة

إىل  Linguistic"حىت خيدرج احلدق    :وباقي النبوة ،"فتيلة مدخنة حت يطفئ" :ت النبوةمت 
ب وما السدبب يف احتضدطرا  ليست احتنتقام. تأكيد بال ؟فاا هي نصرة احلق ".النصرة

حق، وعددل،  كلاات: لغوي بني  قد حدث تداخٌلألنه  احلادث عندنا يف املفاهيم إحت 
مث اللغدات   ،ىل الالتينيدة إىل اليونانية إبسبب تنوع اللغات من العربانية  ،وصدق، وبر
وبالتايل  ،متعارف عليهومن خالل ما هو  ،الترمجات متر من خالل الثقافةف .األوروبية
أل   ؛هو لي    

 .

 

الفردوس، ظهر بدو  حكم الشريعة لقد ظهر بر  و عدل اهلل يف دخول اللص  
وبقية  "،الكل  خطأوا"   وشهادة الشريعة واألنبيا  عن هذا الرب هي يف  .(21: 3)رو 
اظ الشريعة علدى  الذي يصرخ به وعَّوهو  ،(23: 3عوزهم جمد اهلل" )رو و " :القول

أل   ؛  يكونوا "صدورة اهلل"  هنم عجزوا عن   ، هوالصحيح ، بيناابالدينونة نه حكٌم 
ص فرام عدن اللِّد  إ ي صورة اهلل. ولعل عبارة مار  ،نسا  هو صورته"جمد اهلل" يف اإل

 حت مكا  هلا يف الشريعة. " هي عبارة"

                                                           
 وما بعدها. 477راجع كتابنا: موت املسيح على الصليب"، ص  (1)
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تدآمر  تملدا  " :(2وهي كاا نر  يف مزمور ) ،يف العربانية هو "ملا"والصحيح  
رب تقدف    و "ملا يا ،(25: 4)راجع  عاال  "الشعوب .. على الرب وعلى مسيحه

 :واألهم ،(12: 10د يدك" )رب مف ويأيت اجلواب "قم يا ،(2-1: 10)مزمور  "بعيدًا
. (18: 10مدن األر " ) نسدا   إيضًا يرعبهم  "حلق اليتيم واملنسحق لكي حت يعود 

 :الذي ينتدهي  ،كله( 13ارتفاع وامتداد قوة العدو )مزمور من شكو  ال وهناك  يضًا
وهو مزمور خدالص داود   (،18)يف مزمور  .(6: 13" )يل إي للرب ألنه  حسن غنُِّ "

صابوين يف يوم بلييت وكا  الدرب   نقذين من عدوي القوي ..  " :من يد شاول امللأ
رب   حكم يل يا" :(1: 26هذه هي صرخة الربي  يف مزمور ) .(18: 18) "سندي

مث  ،(9: 26) "ألين بكاايل سلكت وعلى الرب توكلت .. حت جتاع مع اخلطاة نفسي
)ل م ه(  ي ملدن؟   לללيبقى لدينا الكلاة العربانية  .(11: 26"افدين وارمحين" )

 و  ،ما هي"( 31 :25وهي كاا وردت يف )تأ  ،ن هم هؤحت  الذين يقفو  ضديَم
ملن تسأل عن " :يف قول عيسو. وهو نف  سؤال اهلل ليعقوب ية"ملن هي بركة البكور

والفعدل الدذي    .(29: 9يوب   – 20: 6رميا  راجع ايضًا  29: 32)تأ  "امسي
 – 9: 39حيتقر كاا ورد يف العربانية )تأ  – ي يترك  לללترجم ترك يترك هو 

هلدي  إهلي "إ :  نترجم صرخة الرب ن الالئق ولذلأ م ،(11: 49رميا   14: 3مزر 
 تركتين؟ ولي  ملاذا "،ملن تركتين؟

يفغدرو  الشدفاة   ، يرونين يستهزؤ " :الذين وهؤحت  وصفهم املزمور بأهنم
: مث (.8-7: 22) "اتكل على الدرب فلينجده  ": وقاة التعيري هي"، الر س نغضو وي
حاطت ، " (13: 22) "كأسد مفترس يزجمرحاطت يب ثريا  .. فغروا عليَّ  فواههم " 

: 22وينتهي املزمور بصدرخات احتنتصدار )   (.16: 22) "يب كالب مجاعة األشرار
22-31.) 
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ألنده   ؛  الرب "تأمل  دبيدًا" إمن األقوال املأثورة ألستاذنا د. وهيب عطا اهلل  
 "مات اجلسدد "بل  ،جمرد شعور هو وحت ،ومل يكن املوت فكرًة .ذاق "املوت باجلسد"

سنة حسب التسليم الكنسي. ويف اجلسد اخترب الرب كل خدواص   33الذي عاش به 
 .و خريًا موت اجلسدد  ،وضعف اجلسد ،وجهل اإلنسا  ،وكل حدود اجلسد ،اجلسد
أل   ؛نسانيةوهي هناية احلياة اإل ،"ذاق" مبعىن "اخترب" انفصال النف  عن اجلسدوكلاة 
 نسانًا.إحتنفصال حت جيعل اإلنسا  هذا ا

 احلدود َلِبغري احملدود َق -

 موت جسده. َلِببل َق ،احلي صار لي  فقط يف عداد األموات -

 هو نفسه يوضع يف قرب. ،القيامة الذي  قام املوتى -

 حت ،صار كدامالً  ،  يل"اف( بأنه "َك9-7: 5ما قيل يف العربانيني ) ،ولذلأ
 ىل اهلل.إنسانية وهو ترتيب عودة اإل ،ىل غايتهإبل أل  عاله وصل  ، نه ناقٌصيعين 

 صدل   عندما نقل الدربُّ  ،جديد بالوحتدة من البتول ىل  صٍلإنسا  عاد اإل* 
 .ثناسيوس( ىل شخصه )العظيم إوجودنا من آدم 

 يف آدم. اتلأ اليت فقدهت ،مسحة الروح القدس فيه نسانيُةونالت اإل*  

 وجعله كال شي . ،كإنسا  الشيطاَ  وغلَب* 

لكي يبيد املوت ويالشدي قدوة    ،وجا  اىل املوت ودخل من  بواب املوت* 
 اجلحيم.
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بدل   ،ن بالقيامةعِللي  ألنه استف ،نسانية اخللودإذ نالت اإل "،َلافَك"ولذلأ * 
قاباًل للاوت ألنه  خذ اللحم  كا  الربُّ ،قبل الصلب والقيامة ت.املو َرَبأل  اخللود َع

حتول لي  بإرادة الدرب   ،ولكن ذلأ اللحم والدم ،(14: 2والدم اخلاص بنا )عب 
ولكنه  ،به وحده خاصٌّ ٌللئال يصبح هذا هو حتوُّ ؛ولي  باحتحتاد األقنومي فقط ،فقط
 وباحتختبار والتذوق. ،وباحلق ،يف الواقع ،ل الذي لناحوَّ

 ،نسدا  يف املسديح  عليه خالص اإل يَناألساس الذي بفاحتحتاد األقنومي هو * 
ومسحة األرد  وجتارب الربيدة واملدوت    ،البتول منوعلى هذا األساس متت الوحتدة 

 بل "ألجلنا حنن البشر". ،وهذه كلها مل تكن من  جل الرب .والدفن ويف القيامة

 .يف كل يدوم وسداعة   احلاضرف .الغائب حت الكائنف ،هذه هي ذكر  يسوع 
 وهي عطا  حياته وما بذله. ،هي قدرته ،وذكراه هي حضوره

 ."يسوع" :امسه اليت حيتويهاذكر  الرب  -

، فنحن لنا "املسيح"ولذلأ كلاا ُق ،ذكر  الرب يف مسحة الروح القدس -
 نستعيد مسحتنا. عندئٍذ

 ،رت مالمح الصدلب والصدليب  َبوكلاا َع ،ذكر  الرب يف موته احمليي -
نشيد ب نصدحعندئٍذ  ،عهد األبدي "عالمة الصليب" يف قلوبنا وعقولناعالمة ال تنتصبا

 حريتنا من املوت والفساد.

هي ذكر  اندحار قدوة القدرب   و ،ذكر  دفن الرب يف يوم السبت الكبري - 
يقدف   ،وحيث قوة اجلحيم .الصليب" ِلَبىل اجلحيم من ِقإفقد "نزل  ،واندثار اجلحيم

 املصلوب احلي واملائت الغالب ضد قوة اجلحيم وضد خماوفنا.

هو قام  .فنحن معه  حيا  "،املسيح قام" :ألننا عندما ننشد ؛ذكر  القيامة - 
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 ،بل ألنه ألول مرة يف تاريخ البشر صار للقول حقيقة حياة ،لي  ألننا نقول هذا فقط
 رد كلاة ننطق هبا.ومل يعد جم ،بلىل الوجود الغاإ وصار اللفظ إشارًة

 .يها األحبا  قام  املسيحف

 ،وحتررت من رباطات املوت ،أل  احملبة قامت ؛بعضًا لنحب بعضنا

 .هت يف يسوعوتأل  ،ونالت اخللود

 كل عام وقوة الصلب والقيامة سارية فينا، وقوة احتحتاد األقنومي ثابتة يف كياننا.

 .املسيح قام

 احلي.كل عام و نتم مجيعًا يف املسيح 

 .الرب قام

 هذا هو فرحنا األبدي.


