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  19الدرس 
  

  الملك داود
  

  مراجعة
  

  )5. 1(يشوع  "سأكون معك كما كنت مع موسى. لن أمهلك ولن أتركك."
  

وده وبالتايل فقد قاد شعبه إىل البلد الذي وعد كان لشعب إسرائيل إله عظيم: الرب اإلله، اخلالق. لقد كان اهللا أمينا يف كل وع
به إبراهيم، إسحاق ويعقوب. وكان يتعامل بالنعمة أمام معاصي إسرائيل املتكررة، لكنه مل يرتك اخلطايا املتعددة بدون عقاب. 

اهللا مل يعط بالد   ويدينها بعدل. هلذا، فاجليل الذي ترك مصر مل يدخل إىل كنعان. لنذّكر بأن اهللا مستقيم، يبغض الخطيئة
كنعان إلسرائيل من أجل أمانة هذا األخري، ألن هذا األخري مل يكن أمينا، لكن فعل ذلك من أجل وعده وبسبب شر الشعوب 
اليت كانت تسكن يف ذلك البلد. بعد غزو بالد كنعان، تتاىل القضاة يف إسرائيل لتخليصه من أعدائه. لكن أبناء صموئيل، آخر 

عدم جدارم بتلك املهمة، فطلب اإلسرائيليون ملكا ميلك عليهم. وذا فقد رفضوا أن يكون اهللا ملكهم. مرة القضاة، أظهروا 
  أخرى، كان اهللا صبورا بفضل نعمته. خطته كانت تتحقق. االبن املوعود منذ جنة عدن آت. شاول كان أول ملك يف أسرائيل.

  

  شاول يُزاح عن الملك
  

. 9صم  1( رائيل وسامة وأكثرهم طوال، مل يزد طول قامة أحد من الشعب عن ارتفاع كتفيه""من أكثر شبان إسكان شاول 

). كان شاول حسن املظهر، لكن كانت فيه خطيئة مل يكن يسيطر عليها: الكربياء. إذ حدث يف معركة ضد أجاج ملك 2
صموئيل، نيب اهللا، بل ترك احلياة ألجاج وأحظر عماليق، أنه قبض على هذا األخري لكنه مل يقتله ال هو وال حيواناته كما أمره 

"فسأل صموئيل: وماذا تقول أحسن حيواناته ليقدمها ذبيحة إىل اهللا. عندما وصل صموئيل، تباه شاول أمامه بإمتام مشيئة اهللا: 
ب جعلك عن ثغاء الغنم وصوت الثريان اليت تضج يف مسامعي؟... فقال صموئيل: أمل تكن حتسب نفسك حقريا، ولكن الر 

على رأس أسباط إسرائيل وأقامك ملكا عليهم،... هل يسر الرب بالذبائح واحملروقات كسروره باالستماع إىل صوته؟ إن 
 1( االستماع أفضل من الذبيحة، واإلصغاء أفضل من شحم الكباش... وألنك رفضت كالم الرب فقد رفضك الرب من امللك"

اد تقدمي ذبيحة هللا وفقا لشريعة موسى. لكن اهللا ال يوافق على الشريعة املطبقة ) زعم شاول أنه أر 23، 22، 17، 14. 15صم 
ذه الطريقة. الشريعة ال تساوي شيئا إذا مل يكن القلب مهيأ لطاعة اهللا. شاول عصى أمر اهللا بقتل أجاج واحليوانات. طاعة 

      امللك ووضع شخص آخر.     الشخص هي الدليل على حبه هللا وليس تدينه. قرر اهللا إذن إزاحة شاول عن
  

  داود ملكا *صموئيل يمسح
  

بأمر من اهللا، نزل صموئيل إىل قرية بيت حلم الصغرية، عند يسى، رجل من سبط يهوذا، ليمسح أحد أبنائه الثمانية ملكا يف 
صموئيل: ال تلق باال "وعندما أقبلوا وشاهد صموئيل أليآب بن يسى قال: أن هذا هو خمتار الرب. فقال الرب لمكان شاول. 



إىل وسامته وطول قامته إذ ليس هذا من اخرتته، فنظرة الرب ختتلف عن نظرة اإلنسان، ألن اإلنسان ينظر إىل املظهر اخلارجي 
) عرض يسى سبعة من أبناءه أمام صموئيل لكن ال أحد منهم كان خمتار 7، 6. 16صم  1( وأما الرب فإنه ينظر إىل القلب"

هم غائبا ألنه كان حيرس غنم أبيه، فطلب صموئيل إحضاره. كان يدعى داود. هو من مسحه صموئيل ليصري اهللا. كان أصغر 
ملكا. كان داود يعزف على العود فاستدعاه شاول إليه ليهدئه بالعزف كلما أحس بضيق يف نفسه. وأصبح حامل سالحه. 

هؤالء بطل مل يقدر أحد من اإلسرائيليني حماربته.  وحدث عندما كان إسرائيل يف حرب مع الفلسطينيني أن وجد يف صفوف 
كان عمالقا يدعى جليات، وكان يرعب اإلسرائيليني ويتحداهم بأن جيدوا رجال جيرأ على مبارزته. داود، الذي كان يرعى الغنم، 

فا من هذا "ال يذوبن قلب أحد خو جاء ليحضر أكال إلخوته اندين يف جيش شاول وحني مسع كالم جليات قال لشاول: 
) حاول شاول إقناع داود بعدم الرد على حتد كهذا لكن داود قال له: 32. 17صم  1( الفلسطيين، فإن عبدك يذهب ليحاربه"

) واجه 37. 17صم  1( "إن الرب الذي أنقذين من خمالب األسد ومن خمالب الدب، ينقذين أيضا من قبضة هذا الفلسطيين"
مقالع وحجر التقطه من األرض. رمى داود باحلجر فأصاب العمالق يف رأسه، ومات هذا  داود جليات، ومل يكن  حبوزته سوى

األخري على الفور. ركض داود إليه وقطع رأسه. وما إن رأى الفلسطينيون أن جّبارهم قد مات، حىت فروا هاربني، فتعقبهم 
  اإلسرائيليون ورحبوا املعركة بسهولة.

  

  ملك لوظائفه. مسح، مسحة: عملية تكريس كاهن أو *
  

  غيرة شاول
  

يفرتض بعد انتصار كهذا أن يكون شاول فخورا بداود. صحيح أنه كرمه بتزوجيه من ابنته ميكال، لكنه يف أعماقه كان قد أصبح 
غيورا منه. وبدأ يضمر له الكراهية وحاول قتله عدة مرات. لكن اهللا كان مع داود. أمل خيرته ليصبح ملكا يف مكان شاول؟ كان 

ذا األخري ابن يدعى يوناثان. وإذ كان يوناثان صديقا محيما لداود، نصحه بالفرار من شاول والده. رحل داود مع رجاله هل
واستمر يف حماربة الفلسطينيني. مرت عليه أوقات عرف خالهلا أشد العذاب. اضطر إىل االختباء من شاول محيه ما دام هذا 

ويطارده. أخريا، اقرتف شاول خطيئة خطرية جدا: قلق بشأن مستقبله، فذهب الستشارة األخري على قيد احلياة ألنه كان يكرهه 
عرافة وسيطة. ممارسة استحضار األرواح هذه كانت حمرمة قطعا حسب شريعة اهللا. عقاب اهللا كان فوريا: يف غد ذلك اليوم، 

رجل حسب قلب اهللا، مل يبتهج ذا اخلرب. مل وإثر معركة ضد الفلسطينيني، قُتل شاول. داود، الذي يصفه الكتاب املقدس، ب
  يشعر أبدا بالكراهية حنو ملكه وحنب موته.

  

     داود : ملًكا
  

أصبح داود ملكا على إسرائيل حسب املوعد. كان يبلغ من العمر ثالثني سنة عندما صار ملكا ودام ملكه أربعني سنة. أقام 
هللا، يوضع فيه صندوق (أو تابوت) العهد، وُحتضر إليه الذبائح. هذا البيت كان أورشليم عاصمة مللكوته وأراد أن يبين فيها بيتا 

"هذا ما يقوله الرب القدير: أنا أخذتك من املربض من سيحل حمل املسكن. أرسل الرب اإلله النيب ناثان إىل داود ليقول له: 
أعداءك من أمامك، وجعلت لك شهرة  رعاية الغنم لتكون رئيسا لشعيب إسرائيل، وعضدتك حيثما توجهت، أهلكت مجيع

حيرج من صلبك  الذيعظيمة كشهرة عظماء األرض... ومىت استوفيت أيامك ورقدت مع آبائك، فإنين أقيم بعدك من نسلك 
من أثبت مملكته. هو يبين بيتا المسي، وأنا أثبت عرش مملكته إىل األبد. أنا أكون له أبا وهو يكون يل ابنا، إن احنرف أسلط 

الشعوب األخرى ألقومه بضربام. ولكن ال أنزع رمحيت منه كما نزعتها من شاول الذي أزلته من طريقك. ويدوم بيتك  عليه
). كان خرب ناثان حيمل وعدين: يف 16-12، 9، 8. 7صم  2( ومملكتك إىل األبد أمامي، فيكون عرشك ثابتا مدى الدهر."



اود سيكونون مباركني إذا أطاعوا اهللا، ومعاقبني إن عصوه. والثاين يؤكد بأن اهللا لن األول يعلن اهللا بأن امللوك النازلني من نسل د
يعيد النظر يف وعده الذي سيتحقق من خالل ملك من ساللة داود، سيملك باستقامة ويدوم ملكه إىل األبد. سيتم الوعد 

 7- 1. 17يكونا أبوين للعديد من امللوك. (أنظر تك باالبن املنتظر إذن من خالل داود. لنذكر بأن اهللا وعد ابراهيم وسارة بأن 
       ).العهد يتأكدقسم  6الدرس 

  

رغم أن داود كان رجال حسب قلب الرب اإلله، إّال أنه كان مثل كل البشر من ذرية آدم وحواء، إنسانا خاطىء. حىت أنه قد 

امللك الذي اختاره مل يكن يف مأمن من عقابه. ذات  وهلذا فحىت اهللا يبغض الخطيئة،اقرتف خطايا خطرية عاقبه اهللا بسببها. 
ليلة، حيث كان داود يتمشى على سطح قصره، شاهد امرأة مجيلة تستحم، فاشتهاها. اقرتف إذن خطيئة الشهوة. (الدرس 

يا ). بعث داود يستدعيها وضاجعها فأصبحت حامال وخاف داود ألن هذه املرأة كانت متزوجة. زوجها، أوريّا، كان جند15
يف جيش داود وكان اجليش آنذاك حيارب العمونيني. أعاد داود أوريّا من اجلبهة وعرض عليه أن يذهب ليسرتيح يف منزله. وكان 
يرجو بذلك أن يضاجع أوريّا زوجته فُيحسب أا محلت منه. اقرتف داود ذا خطيئيت اخلداع والكذب. لكن أوريّا كان رجال 

قائال أنه ال يستطيع أن جيد الراحة واملتعة بقرب زوجته ما دام اجلنود يعانون يف املعركة. فغاص  شهما ورفض أن يدخل إىل منزله
داود أكثر يف اخلطيئة: إذ كتب رسالة إىل القائد يوآب يأمر فيها هذا األخري بأن يضع أوريّا يف اخلطوط األوىل من جبهة القتال، 

زيه والشجاع. أصبح داود إثر هذه املؤامرة مذنبا بالقتل. فغضب اهللا منه وأرسل إليه مث يرتاجع مع جنوده عنه. هكذا قُتل أوريّا الن
"فقال داود لناثان: قد أخطأت إىل الرب. فقال ناثان: والرب قد نقل عنك حطيئتك، فلن النيب ناثان ليخربه حبكم القصاص. 

). 14، 13. 12صم  2( ن املولود لك ميوت"متوت. ولكن ألنك جعلت أعداء الرب يشمتون من جراء هذا األمر، فإن اإلب
  هكذا أظهر اهللا بأنه يبغض اخلطيئة ويعاقبها ولكنه أظهر أيضاً نعمته جتاه داود.

  

كان داود ملكا عظيما. الكتاب املقدس يتحدث عن إجنازاته، حبه هللا والذبائح اليت كان يقدمها لكي ُيكّفر دم احليوانات عن 
ا خبطاياه أمام اهللا ويتوب عنها، وال ينكر أبدا مسئوليته عندما يقوم بأعمال سيئة. كتب داود خطاياه. كان داود يعرتف دائم

العديد من األناشيد اليت تدعى باملزامري. وكان البعض منها عبارة عن صلوات يطلب داود من خالهلا النجدة يف أوقات الضيق، 
تهال غفران اهللا. والبعض اآلخر عبارة عن أناشيد تسبيح، عبادة، أو أو يعرب عن امتنانه هللا بعد اخلالص، أو يعرتف خبطاياه مب

تعليم حول سرية املؤمن واملوقف الذي جيب أن يتخذه يف حياته. حيتوي كتاب املزامري أيضا على نبوءات دقيقة بشأن ابن 
  املوعد. ستكتشف بعضا منها يف الدرس املقبل. 

  

  رسخذ اآلن الئحة األسئلة وأجب على أسئلة الد

  

         

  20الدرس 
  

  المزامير واألنبياء
  

  ملخص عن تاريخ إسرائيل، ملوكه وأنبياؤه
  

ليحسن  ازدهر إسرائيل خالل ملك داود. بعد موته، خلفه سليمان، أحد أبنائه. وصلى سليمان طالبا من اهللا أن يهبه احلكمة
باد: امتدت ختوم إسرائيل وبىن سليمان هيكال رائعا يف القضاء بني الشعب، واستجاب اهللا له. زيادة على هذا، توج اهللا ملكه 



أورشليم ليحل حمل املسكن. لكنه مؤخرا، تكرب مثل شاول، إذ وقع حتت تأثري زوجاته الوثنيات، فابتعد قلبه عن اهللا وسقط يف 
ا، فإين حتما أمزق أوصال "هلذا قال اهللا لسليمان: ألنك احنرفت عين ونكثت عهدي، ومل تطع فرائضي اليت أوصيتك الوثنية. 

 مملكتك، وأعطيها ألحد عبيدك... من يد ابنك أمزقها. غري أين أبقي له سبطا واحدا، ميلك عليه إكراما لداود عبدي..."

مل يكن جيهل شيئا مما كان يف قلب سليمان. اهللا عليم، ). تظهر هنا على األقل أربعة خصائص هللا: 13- 11. 11(ملوك األّول 

دائم املراقبة لسري األحداث. بعد موت سليمان يف حوايل  اهللا قدير،يفي بوعوده.  اهللا أمين،يدينها دائما.  الخطيئة، اهللا يبغض
قبل عصرنا، ُقّسم امللكوت إىل قسمني: سبط يهوذا، الوحيد الذي بقي خملصا لبيت داود شّكل باإلضافة إىل ختوم مشعون  931

لّقب أيضا مبلكوت
ُ
لّقب بإسرائيل. امللوك الذين توالوا  ملكوت اجلنوب، امل

ُ
يهوذا. األسباط األخرى كوّنت ملكوت الّشمال، امل

على عرش إسرائيل كانوا كلهم ُعصاة وساقوا شعب اهللا لعبادة آهلة باطلة أما ملكوت يهوذا فحاز على بعض من امللوك 
    ان يفعل ذلك نفاقا.  الصاحلني وواصل الشعب تقدمي ذبائح وقرابني هللا يف اهليكل لكن أغلبهم ك

  

"سالكني حسب فرائض األمم الذين طردهم الرب من أمامهم، ومن أمام ملوكهم الذين نصبوهم عليهم... وقد أنذر الرب 
إسرائيل ويهوذا عن طريق أنبيائه ورائّييه قائال: ارجعوا عن طرقكم األثيمة، وأطيعوا وصاياي وفرائضي مبقتضى كل الشريعة اليت 

كم بتطبيقها، واليت أعلنتها لكم على لسان عبيدي األنبياء. لكنهم أصموا آذام وأغلظوا قلوم كآبائهم الذين مل أوصيت آباء 
) جند يف كتايب امللوك قصص عن نبيني متيزا بالعظمة واألمانة مها: إيليا 14- 13، 8. 17(ملوك الثاين  يثقوا بالرب إهلهم."

املقدس على ستة عشر كتابا يلقبون بكتب األنبياء. كل كتاب حيمل اسم النيب الذي  وأليشع. زيادة على هذا حيتوي الكتاب 
  كتبه. 

  

علن 
ُ
النيب هو الناطق بكالم اهللا. هارون، شقيق موسى، الذي كان ينقل ما يقوله اهللا ألخيه، كان نبيا. النبوءة هي كالم اهللا امل

عض األحيان، حتتوي النبوءة على كلي األمرين يف نفس لشخص أو لشعب يف ظرف معني أو إعالن عن حدث سيتحقق. يف ب

: اهللا مصدر النعمةالوقت. جند يف كتب األنبياء الستة عشر حتذيرات قدمها اهللا لشعبه العاصي أو لشعوب أخرى ال تبايل به. 
من عقاب اهللا الذي   . مثال، النيب يونان أُرسل إىل شعب نينوى يف بابل، ليحذرهحيب مجيع الشعوب حىت الذين ال يأون به

كان ينتظره إن مل يرتد عن طرقه السّيئة. أرسل اهللا أنبياءه إىل ملوك لينذروهم، لكن هؤالء امللوك صّدوا األنبياء، فحل عليهم 
قبل  586قبل عصرنا، ُسيب أسباط إسرائيل العشرة إىل األشوريني. ووقع العقاب على يهوذا يف  722العقاب املعلن من اهللا: يف 

دّمر نبوخذناّصر ملك بابل هيكل سليمان يف أورشليم وأحرق املدينة وسىب شعبها إىل بالده. لكن اهللا كان قد  نا عندماعصر 

حتقق هذا الوعد حتت حكم كورش ملك  اهللا أمين:وعد يهوذا بأن تعود بقية من الشعب إىل وطنها بعد سبعني سنة من األسر. 
بّشر األنبياء أيضا بأخبار سارة جدا ألم   ن ملكًا من سبط يهوذا سيحكم إىل األبد.فارس. هكذا وىف اهللا بوعده لداود على إ

). األنبياء الستة عشر عاشوا على مدى 17كلهم حتدثوا عن جميء ابن املوعد. أعلن موسى عن جميء نيب مثله. (أنظر الدرس 
حتدث عن ابن املوعد. تذكر أن اهللا أعلن بأن  قبل عصرنا. النيب إشعياء كان أكثر من 400إىل  800فرتة امتدت من حوايل 

احلية ستلدغ عقبه، فكان هذا أّول ذكر آلالم ابن املوعد، لكنه قال أيضا بأنه سينتصر على الشيطان، ألنه سيسحق رأس احلية. 
         ) 15. 3(تك 

  

  نبوءات عن ابن الموعد في المزامير
  

  )9. 41(مز  يل الذي وثقت به، اآلكل من طعامي قد انقلب علّي.""حىت صديقي املالزم  عن خداع أحد املقربني له:
"إهلي، إهلي، ملاذا تركتين؟... أّما أنا فدودة ال إنسان. عار يف نظر البشر، ومنبوذ يف عيين شعيب. مجيع الذين يرونين  عن آالمه:

رب أمره، فلُينجده... صارت قّويت كاملاء، يستهزئون يب، يفتحون شفاههم علّي بالباطل، ويهّزون رؤوسهم قائلني: سّلم إىل ال



واحنلت عظامي. صار قليب كالشمع، وذاب يف داخلي. جفت نضاريت كقطعة الفّخار، والتصق لساين حبنكي. إىل تراب األرض 
 يف ما تضعين. أحاط يب األدنياء. مجاعة من األشرار طّوقتين. ثقبوا يدّي ورجلّي. صرت هلزايل أحصي عظامي،... يتقامسون ثيايب

"ما أكثر مصائب الصديق، ولكن من مجيعها ينقذه الرب.  )18-14، 8-6، 1. 22(مز  بينهم، وعلى لباسي يلقون قرعة."
  )21. 69(مز  "ويف عطشي يسقونين خّال") 20- 19. 34(مز  حيفظ عظامه كّلها، فال تكسر واحدة منها"

  )4. 110(مز  "*ألبد على رتبة ملكيصادق"أقسم الرب ولن يرتاجع: أنت كاهن إىل ا عن وظيفته ككاهن:
"لذلك فرح قليب ولل لساين حىت إن جسدي سريقد على رجاء، ألنك لن ترتك نفسي يف هّوة األموات ولن تدع  عن قيامته:

  )10، 9. 16(مز  وحيدك القّدوس ينال منه الفساد"
  

، يقول بأن داود كان يثق 41وي معنا آخر. مثال، املزمور مع أن العديد من هذه املقاطع تتعلق بداود نفسه، لكنها بالتأكيد حتت
بشخص كان يأكل على مائدته لكن هذا الشخص خدعه، لكنه ينبئ أيضا عن ابن املوعد الذي كان سُيخدع من طرف أحد 

مع ذلك ، كان داود واثقا بأن جسده سيقوم يوما من األموات ليدخل يف احلياة األبدية، 16املقربني إليه. حسب املزمور 
فجسده قد احنل يف الرتاب. إذن، ففي هذا املزمور، ما يشري داود إّال البن املوعد الذي كان سيموت لكن ال يتعّرض الحنالل 

  يعلم مسبقا ما سيحدث. اهللا عليم:جسده. داود أعلن النبوءات اليت أوحى اهللا ا له. 
  
امة"). هذه الشخصية الغريبة مل تظهر سوى مّرة واحدة يف ملكيصادق : (اسم يعين "ملكي هو استقامة" أو "ملك االستق*

). كان ملك شاليم (ملك 20- 17. 14الكتاب املقدس، عندما تلقى أبرام منه الربكة وقّدم له عشور (عشر) غنيمته (تك 
حسب  السالم). هو أول شخص يلقب بالكاهن يف الكتاب املقدس، والوحيد أيضا الذي كان ملكا وكاهنا يف نفس الوقت.

  مل تكن له بداية وال اية، وهو كاهن إىل األبد.               7عربانيني إصحاح 
  

  نبوءات عن ابن الموعد في كتب األنبياء
  

"أّما ) 14. 7(إش  "ولكن السّيد نفسه يعطيكم آية: ها العذراء حتبل وتلد ابنا، وتدعو امسه عمانوئيل (اهللا معنا)" عن والدته:
فراتة، مع أّنك قرية صغرية بني ألوف قرى يهوذا، إّال أن منك خيرج يل من يصبح ملكا يف إسرائيل وأصله منذ أنت يا بيت حلم أ
  )2. 5(ميخا القدمي، منذ األزل"

"ألنه يولد لنا ولد ويعطى لنا حيمل الّرياسة على كتفيه، ويدعى امسه عجيبا، مشريا، إهلا قديرا، أبا  عن والدته ومرياثه لعرش داود:
ديّا، رئيس الّسالم. وال تكون اية لنمو رياسته وللّسالم الّلذين يسودان عرش داود ومملكته، ليثّبتها ويعضدها باحلّق والّرب، من أب

  )7، 6. 9(إش  اآلن وإىل األبد."
بنائها وتأىب أن "وهذا ما يعلنه الرب: قد ترّدد يف الرّامة صوت ندب وبكاء مر. راحيل تنوح على أ عن مقتل الذكور يف طفولته:

  ) متثل راحيل زوجة يعقوب هنا مملكة إسرائيل.15. 31(إرميا تتعّزى عنهم ألّم قد انقرضوا من الوجود"
(هوشع  "عندما كان إسرائيل صغريا أحببته، ومن مصر دعوت ابين" عن عودته من مصر حيث جلأ خالل ازرة املذكورة أعاله:

   إىل اخلروج من مصر يف عهد موسى وتطّلع إىل املستقبل. ) جند هنا نبوءة مزدوجة: دعوة1. 11
) هذه 2. 9(إش  "الشعب الّسالك يف الظلمة أبصر نورا عظيما، واملقيمون يف أرض ظالل املوت أضاء عليهم نور" عن عمله:

رومانيني. غالبا ما إشارة إىل الظلمات اليت ترمز للخطيئة وأيضا إىل سيطرة سلطة غريبة على إسرائيل، على األرجح سلطة ال
  تستعمل صورة النور يف إشعياء للتعبري عن اخلالص، أّما هنا فهي تدل على العدالة والسالم اللذان سيأيت ما ابن املوعد.

واهتفي يا ابنة أورشليم، ألّن هو ذا ملك مقبل إليك. هو عادل ظافر،  *"ابتهجي جّدا يا ابنة صهيون عن دخوله ألورشليم:
  )9. 9(زكريا  راكب على أتان، على جحش ابن أتان."ولكّنه وديع 



  )6.50 (إش "بذلت ظهري للّضاربني، وخّدي للّناتفني، ومل أحجب وجهي عن اإلهانة والبصق" عن إهانته:
  

من كتاب إشعياء جند نبوءات دقيقة عن ابن املوعد. ليس لدينا مكان هنا لكل اإلصحاح، لكن سنذكر منه  53يف اإلصحاح 
"حمتقر ومنبوذ من الّناس، رجل آالم وخمترب احلزن... لكّنه محل أحزاننا وحتّمل أوجاعنا... إّال أّنه  اطع الالّفتة لالنتباه: بعض املق

كان جمروحا من أجل آثامنا ومسحوقا من أجل معاصينا. حّل به تأديب سالمنا...ظلم وأذل، ولكّنه مل يفتح فاه، بل كشاة 
أمام جازيّها مل يفتح فاه. بالضيق والقضاء قبض عليه... وضرب من أجل إمث شعيب... جعلوا  سيق إىل الّذبح، وكنعجة صامتة

قربه مع األشرار، ومع ثرّي عند موته... ومع ذلك فقد سّر اهللا أن يسحقه باحلزن. وحني يقّدم نفسه ذبيحة إمث... ويرى مثار 
  )11، 10، 9، 8، 7، 5، 4، 3. 53(إش  امهم"تعب نفسه ويشبع، وعبدي البار يربّر مبعرفته كثريين وحيمل آث

وهو القسم األّول من الكتاب املقّدس والذي كتب قبل جميء ابن املوعد، بكتب األنبياء. رغم أن أغلب  لقديمينتهي العهد ا
املوعد. أمل يكن اإلسرائيليني عصوا اهللا وحتّملوا عواقب ذلك، إّال أن البعض منهم بقي واثقا ومؤمنا بالنبوءات املتعّلقة بابن 

سنة من األسر، عادت بقية من شعب إسرائيل إىل أورشليم وفقا لوعد اهللا، وأعادوا بناء اهليكل  70سيخرج من يهوذا؟ بعد 
"ها أنا أرسل رسويل والسور الذي يسيج املدينة بقيادة عزرا وحنميا. خالل هذه الفرتة، أرسل اهللا مالخي آخر األنبياء ليعلن: 

 ق أمامي ويأيت الرب الذي تطلبونه فجأة إىل هيكله ويقبل أيضا مالك العهد الذي تسّرون به. يقول الرب القدير"فيمّهد الّطري
  سنة مل يرسل اهللا أّي نّيب لشعبه، بل حفظ الصمت إىل أن حقق وعده ونبوءاته.  400) بعدها وملّدة 1. 3(مالخي 

  

. اسم صهيون يستطيع أن يشري إىل مدينة كاملة وال جيب أن ُميزج صهيون: اسم أحد ربوات أورشليم، ُبين عليها اهليكل *
  باالستعمال السياسي احلايل هلذا االسم.

  

  خذ اآلن الئحة األسئلة وأجب على أسئلة الدرس
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  مراجعة الّدراسة
  

  مراجعة : خصائص اهللا
  

عندما أخطأ آدم وحواء، طردمها من حضرته، وانفصل هكذا  :أمثلةهو صاحل، كامل وقّدوس، يعين بدون خطيئة.  اهللا مستقيم:
عن الشر. طلب من موسى أن يقلع نعليه ألن األرض اليت كان واقفا عليها كانت مقّدسة. مل يسمح سوى ملوسى باالقرتاب منه 

  ).6درس على جبل سيناء. اهللا يبغض الكذب واخلداع : كان لكذب إبراهيم على فرعون وخداعه له عواقب جسيمة (ال
  



خلق العامل من العدم. أرسل الّطوفان على األرض. أصاب  أمثلة:يستطيع كل شيء. ال شيء مستحيل بالنسبة له. اهللا قدير: 
مصر بالضربات. شق البحر األمحر. أرسل املن ليطعم اإلسرائيليني يف الصحراء. ساعد شعبه يف االستالء على أرحيا وغزو أرض 

  ارضة خططه. اهللا أقوى من الشيطان.املوعد. ال أحد يستطيع مع
  

آدم وحّواء سيأكالن من  كان يعلم بأن  أمثلة:هو مصدر كل معرفة. يعرف مسبقا كل أعمالنا، كالمنا وحىت أفكارنا. اهللا عليم: 
حّرمة، ويعلم أن سارة كذبت عندما قالت أا مل تضحك، وأا كانت خائفة، وأن عيسو سيبيع امتيازات بكو 

ُ
ريّته.  الشجرة امل

كان من ضمن خطّته أن متر الذرية بيعقوب ومسح بأن يباع يوسف عبدا ليخّلص عائلته من ااعة. كان يعرف قلب فرعون 
  املتكّرب.

  

  أمثلة:(النعمة هي هديّة ال ميكن أبدا استحقاقها) : اهللا حمّبة، رحيم، رؤوف، حنون، لطيف، حمسن.  اهللا هو مصدر كل نعمة:
لد حيوان وسرت عيبهما. حبث عن قايني ليحّذره من اخلطيئة. وجد نوح نعمة يف عينيه فاختاره لبناء الباخرة كسا آدم وحّواء جب

(الفلك). حسب نعمته خّلص لوطا إثر دمار سدوم وعمورة وأوجد وسيلة ملنع أبكار العربانيني من املوت : ذبيحة محل بدون 
  نحاسية. ومل ُميت داود عندما اعرتف خبطيئته اخلطرية. عيب يف الفصح. خّلص اّلذين التفتوا إىل احلّية ال

  

عاقب احلّية، آدم وحّواء. بلبل لسان سكان  أمثلة:مل يقرتف خطايا، يدين كل خطيئة، يعاقب كل خاطئ.  اهللا يبغض الخطيئة:
ّكاا كانوا أشرارا األرض وشّتتهم يف حادثة بناء برج بابل. عاقب فرعون بسبب كربيائه. أعطى بالد كنعان لشعبه ألّن س

ووثنّيني. عاقب شعبه عّدة مرّات: اجليل الذي ترك مصر مل يدخل إىل كنعان، تواىل األعداء على شعبه خالل عهد القضاة 
وأخريا ُسيب شعبه إىل أشور وبابل. خلع امللك من شاول بسبب كربيائه وعاقبه باملوت ألنّه استشار عرّافة. عاقب داود: مات 

  لد له من عالقة الّزىن بثشبع.  االبن الذي وُ 
  

أنذر آدم بأنه  أمثلة:ال يتخّلى عّنا أبدا. حيقق كلمته سواء كانت وعدا أو حتذيرا. ما يقوله يتحقق عاجال أو آجال.  اهللا أمين:
شعب العرباين  سيموت إذا أكل من الشجرة احملرمة، فمات آدم وحّواء عندما أكال منها. وعد إبراهيم بذرية كثرية العدد: أصبح ال

سنة من العبوديّة : وىف بوعده. وعد إبراهيم بولد : ُولد له إسحاق يف  400كثري العدد. أخربه بأن ذريته ستتحّرر بعد 
شيخوخته. وعده بأرض: أدخل يشوع الشعب العرباين إىل كنعان. ليحقق وعده باالبن الذي سيسحق رأس احلّية، أي الشر، 

  خالل شيث، نوح، إبراهيم، إسحاق، يعقوب، يهوذا وداود. ضّمن استمرار ذرية حّواء من 
  

  مراجعة : دور اإلنسان
  

كان آلدم وحّواء كل ما يلزمهما ليعيشا سعيدين. لكّنهما فقدا هذه السعادة اليت كانت عطّية من اهللا برفضهما طاعته. صّدقا  
حيح أّما بقيا يؤمنان باهللا: أمل حتمد حّواء اهللا عند كالم الشيطان واحتقرا كالم اهللا وعصياه، ففقدا وحدة الروح مع اهللا. ص

والدة ابنها قايني؟ لكن اإلميان باهللا والتدين ليسا كافيني إلعادة وحدة الروح بيننا وبني اهللا احلي. كل ذرية آدم وحّواء ترث 
خلطيئة إىل العامل على يد إنسان واحد، "وهلذا، فكما دخلت االطبيعة اخلاطئة. كلنا نلد يف اخلطيئة، منفصلني عن اهللا القّدوس. 

) 12. 5(الرسالة إىل مؤمين روما  وبدخول اخلطيئة دخل املوت، هكذا جاز املوت على مجيع البشر، ألّم مجيعا أخطأوا"
نهم "أشرف الرب على بين آدم لريى هل هناك أّي فاهم يطلب اهللا؟ فإذا اجلميع قد ضّلوا على الّسواء. كّلهم فسدوا، وليس بي

"ليس إنسان بار، وال واحد. ليس من ) 12-10. 3) اسُتأنف هذا املقطع يف (رو 3، 2. 14(مز من يعمل الّصالح، وال واحد"
. حنن يدرك. ليس من يبحث عن اهللا. مجيع الّناس قد ضّلوا، وصاروا كّلهم بال نفع. ليس من ميارس الّصالح، ال وال واحد"

على فعل اخلري على األقل من حني آلخر وطبعا أحسن من غرينا، لكن الكتاب املقّدس  البشر، حنب أن حنسب أنفسنا قادرين



حسم األمر: الصالح الذي حناول ممارسته سيكون دائما ملّطخا باخلطيئة، ألن قلوبنا ملّوثة وفاسدة. إذا حسبنا أنفسنا صاحلني  
) 23. 3(رو  وهم عاجزون عن بلوغ ما ميّجد اهللا." ألن اجلميع قد أخطأوا "كفاية لكسب رضى اهللا، فما هذا سوى كربياء. 

تذّكر الوصايا العشر. من الذي يستطيع اّدعاء أنه التزم بتطبيقهم مئة باملئة؟ شريعة اهللا كاملة لكّنها تربهن لإلنسان أنه ليس  
وخيالف واحدة منها فقط،  "فأنتم تعرفون أن من يطيع مجيع الوصايا الواردة يف شريعة موسى،كامًال. يقول الكتاب املقّدس: 

"فإن أحدا من البشر ال يتربّر أمامه (اهللا) ) وأيضا 10. 2(رسالة يعقوب  يصري مذنبا، متاما كاّلذي خيالف الوصايا كّلها"
  )20. 3(رو  باألعمال املطلوبة من الّشريعة. إذ إّن الّشريعة هي إلظهار اخلطيئة"

  

) ب4. 18(حزقيال  "...والّنفس اليت ختطيء هي متوت") أ23. 6(رو  ي املوت...""ألّن ُأجرة اخلطيئة هعقاب اخلطيئة رهيب. 
عاىن آدم وحّواء نوعني من املوت: يف األّول املوت "الّروحي" : الذي حرمهما من حضور اهللا ايد وحّطم وحدة الروح اليت  

الروحي هذه. أعد قراءة آية الرسالة إىل مؤمين روما  كانت هلما مع اهللا. لكوننا من ذّرية آدم وحّواء، سنلد كلنا يف حالة املوت
املذكورة أعاله. بعدها عاىن آدم وحّواء املوت "اجلسدي" : عاد جسدامها إىل الّرتاب.  سنلقى كلنا نفس املصري،  23. 3

األبدي" أو شيخوخة اجلسد، املرض واملوت اجلسدي. لكن الكتاب املقّدس حيّدثنا أيضا عن نوع آخر من املوت : املوت "
"فكما أّن مصري الّناس احملتوم، هو أن ميوتوا "املوت الثاين". حيل هذا املوت بعد احملاكمة األخرية ويفصل اإلنسان ائيا عن اهللا. 

ت "ورأيت األموات، كبارا وصغارا، واقفني قّدام العرش. وفُتح) 27. 9(الرسالة إىل العربانيني  مّرة واحدة ّمث تأيت الّدينونة..."
الكتب، مث فتح كتاب آخر هو سجل احلياة، ودين األموات حبسب ما هو مدّون يف تلك الكتب، كّل واحد حسب أعماله. 
وسّلم البحر من فيه من األموات، وسّلم املوت وهاوية املوتى األموات اّلذين فيهما، وُحكم على كّل واحد حبسب أعماله. وُطرح 

 ر، اّلذي هو املوت الثّاين. وكّل من مل يوجد امسه مكتوبا يف سجّل احلياة ُطرح يف حبرية الّنار"املوت وهاوية املوتى يف حبرية الّنا
) ما معىن"حبسب أعماله" أو "وفقا ألعماله"؟ هذا يعين "مبقتضى خطاياه" ومبا أننا كّلنا خطأنا، نستحق  15- 12. 20(الّرؤيا 

        ! هللا. يا للّنهاية الّرهيبة اليت تنتظرناكلنا هذا املوت األبدي، حنن البشر املخلوقني بصورة ا
  

. عدا القرابني اليت كان يأيت ا اإلسرائيليون يومّيا إىل الّذبائحقسم  16لكن تذّكر أن اهللا قد أنشأ نظام الّذبائح. أنظر الدرس 
على اخلاطئ أن يضع يده  اهليكل، كان على كل واحد أن حيضر محال أو حيوانا آخر، ذكرا، بدون عيب، مّرة كل سنة. كان

على رأس احليوان لينقل إليه رمزيّا خطيئته، فيموت هذا احليوان بدال عنه. يذبح رئيس الكهنة احليوان مث يرش بدمه غطاء 
) مل يكن هذا النظام يضمن 22. 9(عب  "... وال غفران إّال بسفك الّدم"الّتابوت. احليوان كان يكّفر عن خطيئة اإلنسان. 

رتكبة الإراديّا، وال يستطيع بأي شكل من األشكال إعادة وحدة الروح مع اهللا، أو منع املوت األبدي. الغفران إ
ُ
ّال للخطايا امل

"فقد  نظام الذبائح املنشأ كان مؤقّتا يف انتظار الّذبيحة الكاملة اليت ستخلص من اخلطيئة كل من يؤمن واهبة إيّاه احلياة األبديّة. 
ن ظّال واهيا للخريات اليت سيأيت ا املسيح، ومل تكن لُتصّور احلقيقة كما هي. ولذلك، مل تكن قادرة كانت شريعة موسى تتضمّ 

ح أن توصل إىل الكمال أولئك اّلذين يتقّربون ا إىل اهللا، مقّدمني دائما الّذبائح الّسنوية عينها،... ولكن يف عملّية تقدمي الّذبائ
  )4، 3، 1. 10(عب  خبطاياهم. فمن املستحيل أن يُزيل دم الّثريان والّتيوس خطايا الّناس" املتكّررة كل سنة، تذكريا للعابدين
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  يسوع المسيح
  النبي يوحنا المعمدان

  

اهن زكريّا وهو يؤدي خدمته يف اهليكل؛ سنة، كّلم اهللا شعبه جمّددا، إذ أرسل املالك جربائيل إىل الك 400بعد صمت دام مّدة 
وكان زكريّا رجال مستقيما يؤمن بنبوءات اهللا وينتظر جميء ابن املوعد، وكان هو وزوجته أليصابات ُمسّنني وليس هلما أبناء، فبّشره 

رائيل إىل الرب إهلهم. املالك بأن زوجته ستنجب له ولدا عليه أن يسّميه يوحنا، وأخربه بأن هذا الولد سريّد كثريين من بين إس

: قد مسح من قبل ألشخاص عجز اهللا قديركان عليه أن يصدق. اندهش زكريّا بشّدة عندما مسع هذا اخلرب حىت مل يصّدقه.  

: أرجع مصدر النعمةأيضًا  لكن اهللا: أصاب زكريّا باخلرس لقلة إميانه. اهللا يبغض الخطيئة ويعاقبهاوعقر أن ينجبوا أطفاًال. 
"فطلب : يف اليوم الثامن، اجتمع الكل لالحتفال خبتان الصيب وكادوا يسمونه زكريا على اسم أبيه: وته بعد والدة الطفللزكريّا ص

رب لوحا وكتب فيه: امسه يوحنا. فتعّجبوا مجيعا. وانفتح فم زكريا يف احلال وانطلق لسانه، فتكّلم مباركا اهللا... فتنبأ قائال: تبارك ال
تفّقد شعبه وعمل له فداء، وأقام لنا قرن خالص يف بيت داود فتاه، كما تكّلم بلسان أنبيائه القّديسني الذين إسرائيل، ألنه  إله

ذلك القسم  -جاءوا منذ القدمي: خالص من أعدائنا ومن أيدي مجيع مبغضينا، ليتم الرمحة حنو آبائنا ويتذّكر عهده املقّدس 
ختليصنا من أيدي أعدائنا، أن نعبده بال خوف، بقداسة وبّر أمامه، طوال حياتنا.  الذي أقسم إلبراهيم أبينا: بأن مينحنا، بعد

وأنت، أّيها الطّفل، سوف تدعى نّيب العلّي، ألّنك ستتقّدم أمام الرب لتعّد طرقه، لتعطي شعبه املعرفة بأن اخلالص هو مبغفرة 
جر املشرق من العالء، ليضيء على القابعني يف الظالم وظل خطاياهم بفضل عواطف الّرمحة لدى إهلنا، تلك اليت تفّقدنا ا الف

 )79- 63. 1(لوقا  املوت، ويهدي خطانا يف طريق السالم"
 

"فانطلق إىل مجيع النواحي احمليطة ) 80. 1(لوقا  "وكان الطفل ينمو ويتقّوى بالروح، وأقام يف الرباري إىل يوم ظهوره إلسرائيل"
لتوبة ملغفرة اخلطايا،... وإذ كان الشعب منتظرين (املسيح)، واجلميع  يسائلون أنفسهم عن ا *بنهر األردن ينادي مبعمودّية

يوحنا: هل هو املسيح؟ فأجاب يوحنا اجلميع قائال: أنا أعّمدكم باملاء، ولكن سيأيت من هو أقدر مين، من ال أستحّق أن أحّل 
، 16، 15، 3. 3(لوقا  ر الّشعب ويعظهم بأشياء أخرى كثرية"رباط حذائه: هو سيعّمدكم بالروح القدس، وبالنار... وكان يبشّ 

  )1. 3(مالخي  "ها أنا أرسل رسويل فيمّهد الّطريق أمامي"نبوءة مالخي  من ) هكذا حتقق اجلزء األول18
  

طريقة الوثنيني يعّمد : باليونانية "بابتتيزو" وتعين "غّطس يف املاء". كان يوحنا يدعو ذرية إبراهيم للرجوع إىل اهللا بنفس  *
  الراغبني يف اإلميان باهللا. كان على من يتعّمد أن يعرتف خبطاياه ويرتّد عنها.

  

  بشارة المالك جبرائيل
  

"هذا سجل نسب يسوع املسيح ابن داود ابن إبراهيم: إبراهيم أجنب إسحاق. وإسحاق أجنب يعقوب. ويعقوب أجنب يهوذا... 
) 16، 6، 2، 1. 1(مىت  يوسف رجل مرمي اليت ُولد منها يسوع الذي يدعى املسيح"ويسى أجنب داود امللك... ويعقوب أجنب 

حيصي النص اثنني وأربعني جيال من إبراهيم إىل يسوع. مل نذكر هنا سوى بعض األمساء. يف اإلجنيل حسب البشري لوقا، 
، يهوذا، يعقوب، إسحاق، إبراهيم مث شيث تبدأ القائمة بيسوع، تليه األجيال السالفة مرورا بداود 38-23، اآليات 3اإلصحاح 

"أُرسل املالك جربائيل من قبل اهللا إىل وأخريا آدم الذي خيتم السلسلة ملّقبا بابن اهللا. أنظر كيف أعلن اهللا خطته ملرمي ويوسف: 
) 27، 26. 1وقا (ل مدينة باجلليل امسها الناصرة، إىل عذراء خمطوبة لرجل امسه يوسف، من بيت داود، واسم العذراء مرمي"

"...ومينحه الرب اندهشت مرمي كثريا من هذه الزيارة. أخربها املالك بأا ستحبل مث تلد صبّيا عليها بتسميته يسوع. مث قال: 



أبيه، فيملك على بيت يعقوب إىل األبد، ولن يكون مللكه اية. فقالت مرمي للمالك: كيف حيدث هذا، وأنا  اإلله عرش داود
). عندما علم 35- 32. 1(لوقا  ّ◌ عليك، وقدرة العلّي تظّللك..."يأتي؟ فأجاا املالك: الروح القدس لست أعرف رجال

"وبينما كان يفّكر يف األمر، إذا مالك من الرب قد ظهر له يف يوسف بأن خطيبته حامل، قّرر أن يرتكها سرا لكي ال يشّهر ا. 
رمي عروسك إىل بيتك، ألن الذي هي حبلى به إّمنا هو من الروح القدس. ال ختف أن تأيت مب ! حلم يقول: يا يوسف ابن داود

فستلد ابنا، وأنت تسميه يسوع، ألنه هو الذي خيلص شعبه من خطاياهم. حدث هذا كله ليتم ما قاله الرب بلسان النيب 
) بعد فرتة قصرية من ذلك، قامت 23-20. 1(لوقا  أي اهللا معنا" ! القائل: ها إن العذراء حتبل، وتلد ابنا، ويدعى عمانوئيل

"فمن أين مرمي بزيارة لقريبتها أليصابات وكانت هذه األخرية حامال يف شهرها السادس. رّدت أليصابات على سالم مرمي قائلة: 
) 44- 43. 1(لوقا  يل هذا: أن تأيت إّيل أم ريب؟ فإنه ما إن وقع صوت سالمك يف أذّين حىت قفز اجلنني ابتهاجا يف بطين"

  مكثت مرمي ثالثة أشهر عند أليصابات مث عادت لبيتها.
  

   *ميالد يسوع المسيح
  

كان إسرائيل واقعا حتت سيطرة الرومانيني عندما أصدر القيصر أغسطس مرسوما يقضي بإحصاء مجيع سكان اإلمرباطورية. 
، أحد مدن يهوذا، مع خطيبته مرمي فكان على كل واحد أن يسّجل نفسه يف البلدة اليت ُولد فيها. فنزل يوسف إىل بيت حلم

"ال وكانت هي األخرى من بيت داود. وهناك، ولدت ابنها يسوع. يف تلك الليلة، ظهر مالك لرعاة كانوا يرعون مواشيهم: 
فها أنا أبشركم بفرح عظيم يعم الشعب كله: فقد ُولد لكم اليوم يف مدينة داود خمّلص هو املسيح الرب. وهذه هي  ! ختافوا
مة لكم. جتدون طفال ملفوفا بقماط ونائما يف مذود. وفجأة ظهر مع املالك مجهور من اجلند السماوي، يسبحون اهللا العال

ا متت مثانية أيام من والدة يسوع، 14-10. 2(لوقا  "! قائلني: اد هللا يف األعايل، وعلى األرض السالم؛ ويف الناس البهجة
ّ
) ومل

ليم ليقدما عنه ما سن يف الشريعة، وكان يف اهليكل شيخ يدعى مسعان، محل الصيب يسوع بني أخذه أبواه إىل اهليكل يف أورش
فإن عيين قد أبصرتا خالصك الذي هيأته لتقّدمه إىل  ! "أيها السيد، اآلن تطلق عبدك بسالم حسب وعدكذراعيه وتنبأ قائال: 

  )32-29. 2(لوقا الشعوب كلها، نور هداية لألمم وجمدا لشعبك إسرائيل"
  

"أين هو املولود ملك اليهود؟ فقد رأينا جنمه بعد مّدة، جاء اوس من املشرق إىل أورشليم. عندما وصلوا سألوا امللك هريودس: 
إليه رؤساء كهنة اليهود وكتبتهم مجيعا، واستفسر منهم أين يولد املسيح.  )هريودس( طالعا يف الشرق، فجئنا لنسجد له...فجمع

حلم باليهودية، فقد جاء يف الكتاب على لسان النيب: وأنت يا بيت حلم بأرض يهوذا، لست صغرية الشأن فأجابوه: يف بيت 
ذهب اوس ووجدوا الصيب.  )6- 4، 2. 2(مىت  أبدا بني حّكام يهوذا، ألنه منك يطلع احلاكم الذي يرعى شعيب إسرائيل"

. 2(مىت  ه، مث فتحوا كنوزهم وقّدموا له هدايا، ذهبا وخبورا ومرّا""ودخلوا البيت فوجدوا الصيب مع أّمه مرمي. فجثوا وسجدوا ل

) استوىل على هريودس غضب شديد وأحس بالغرية لوجود منافس له فأمر بقتل مجيع الصبيان من ابن سنتني فما دون. 11
تبكي على أوالدها، وتأىب أن  راحيل ! "عندئذ ّمت ما قيل بلسان النيب إرميا القائل: صراخ ُمسع من الرامة: بكاء وحنيب شديد

) لكن اهللا حفظ الصيب يسوع. ظهر مالك الرب يف حلم ليوسف وطلب منه أن 18، 17. 2(مىت  تتعزى، ألم قد رحلوا"

هو أقوى من إبليس الذي كان يريد إبادة الطفل. ال أحد يستطيع معارضة  اهللا قدير.يهرب إىل مصر لينجو ابنه من ازرة. 
 
ّ
ا مات هريودس، ظهر مالك ليوسف ليخربه بذلك، فرتكت العائلة مصر وعادت لتستقر يف بلدة الناصرة حيث خطة اهللا. مل

  ترعرع يسوع. هكذا حتققت أيضا نبوءة النيب هوشع القائلة بأن اهللا سيدعو ابنه للخروج من مصر.
 



العربية كانت هذه الكلمة تشري إىل الذي املسيح: بالعربية "مشياه" وباليونانية "كريستوس" وتعين املمسوح. حسب اللغة  *
ُميسح بالزيت املقّدس، مثل رئيس الكهنة أو امللك. لكن ال يوجد سوى شخص واحد سيكون نبيا، كاهنا وملكا يف نفس 

 الوقت وهو املسيح. 
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  حياة يسوع المسيح
  

  مراجعة
  

وقال اهللا يف جنة عدن أنه سيثري عداوة بني احلية والبشر وأن أحدا من ذرية املرأة سيأيت ويسحق رأس احلية. هكذا،  لقد سبق
فقد شرع اهللا منذ ذلك يف اإلعالن عن خطته خلالص البشرية. لكن إبليس، عدّو اإلنسان وعدّو اهللا مل يستحسن ذلك، فثار 

ع جميء ابن املوعد: أثار قايني الذي قتل هابيل غرية منه. هل تعرض وعد اهللا ذا على البشر وعلى اهللا. حاول بكل قدرته من
للخطر؟ طبعا ال، ألن اهللا رزق حّواء بطفل آخر لتستمر الذرية: شيث. حاول إخوة يوسف أيضا قتله بدافع الغرية لكن اهللا 

قتل داود بسبب الغرية لكن اهللا منعه من  حفظه ليخلص عائلته من ااعة. هكذا استمرت الذرية. شاول هو اآلخر حاول
ذلك. استمرت الذرية. عند والدة يسوع، شعر هريودس بالغرية فأمر بقتل مجيع الصبيان من ابن سنتني فما دون، راجيا أن 

ومل  يراهللا قديفي بوعوده. الطفل يسوع مل ميت. الغرية خطيئة مدّمرة. لكن  اهللا أمين،يتخلص ذا الشكل من امللك اجلديد. 
  يتمكن إبليس أبدا من إيقاف خطة اهللا. 

  

وعد اهللا إبراهيم وسارة بأن خيرج من نسلهما ملوك. بالفعل، جند يف ذريتهما ملك إسرائيل ويهوذا العظيم: داود. وعد اهللا هذا 
ع، جاء اوس يبحثون ). عند والدة يسو 19األخري بالثبات الدائم لنسله ومملكته وبقاء عرشه راسخا إىل األبد. (أنظر الدرس 

  عنه ألم علموا أنه كان هو ملك اليهود.  
  

لقد قّدم األنبياء عدة تفاصيل خبصوص ابن املوعد: والدته من عذراء، والدته يف بيت حلم، جمزرة الصبيان، هروبه إىل مصر 

"خمّلص". هل هو إذن من  اسم "يسوع" يعين اهللا أمين.وعودته منها. كل هذه النبوءات حتققت، وهناك أخرى ستتحقق. 
  سيخلص الرجال والنساء وممّا سيخّلصهم؟ كلمة "مسيح" تعين "املمسوح". مسحه اهللا ليؤدي خدمة خاصة. لنكتشفها:    

  

  طفولة ومعموديّة يسوع
  



كل واحد   عندما بلغ سن الثانية عشر، صعد يسوع مع والديه إىل أورشليم لالحتفال بعيد الفصح. بعد انتهاء أيام العيد، عاد
"وبعد ثالثة أيام وجداه يف لبلدته. وإذ كان هناك حشد كبري من الناس، مل تنتبه مرمي ويوسف لغياب يسوع عنهما إال بعد فرتة. 

اهليكل، جالسا وسط املعلمني يستمع إليهم ويطرح عليهم األسئلة. ومجيع الذين مسعوه ُذهلوا من فهمه وأجوبته. فلّما رأياه 
فأجاما: ملاذا كنتما  ! أّمه: يا بّين، ملاذا عملت بنا هكذا؟ فقد كّنا، أبوك وأنا، نبحث عنك متضايقنيُدهشا، وقالت له 

) قال يسوع شيئا غريبا: 50-46. 2(لوقا  تبحثان عين؟ أمل تعلما أن علي أن أكون يف ما خيص أيب؟ فلم يفهما ما قاله هلما"
كان يعلم وسف ألن هذا األخري كان أباه بالتبين، بل كان يتكّلم عن اهللا.  جيب أن يكون فيما خيص أباه. مل يكن يتكلم عن ي

        إذن أن لديه عالقة خاصة جدا باهللا ويريد أن يكون يف حضرته.
  

يف الثالثني من عمره، جاء يسوع إىل يوحنا املعمدان الذي كان ميارس خدمته يف ر األردن. عندما رآه يوحنا هتف قائال:  
) 13) ما هو محل اهللا؟ تذكر ذبيحة احلمالن يف الفصح. (الدرس 29. 1(يوحنا  ل اهللا الذي يزيل خطيئة العامل""هذا هو مح

دمهم املوضوع على قوائم وعتبات األبواب العليا لبيوت العربانيني خلصهم من املوت ومسح هلم باخلروج من مصر، أرض 
بائح يف املسكن، وبعدها يف اهليكل لُتغفر خطاياهم. صرّح يوحنا بأن يسوع العبودية. منذ عهد موسى، واإلسرائيليون يقّدمون الذ

هو من سيموت كحمل، فيخلص دمه الكثريين. ستكون هذه ذبيحة فائقة، تضع حّدا للذبائح يف اهليكل. نبوءة زكريا والد 
لرب لتعّد طرقه، لتعطي شعبه "وأنت، أيها الطفل، سوف تدعى نيب العلي، ألنك ستتقّدم أمام ا) 22يوحنا تتحقق (الدرس 

"لكن يوحنا أخذ ميانعه قائال: أنا احملتاج أن ) طلب يسوع املعموديّة 77، 76. 1(لوقا  املعرفة بأن اخلالص هو مبغفرة خطاياهم"
 "ولكن يسوع) مل يرد يوحنا تعميد يسوع ألنه علم بأنه خال من كل خطيئة. 14. 3(مت  "! أتعّمد على يدك، وأنت تأيت إيلّ 

فهكذا يليق بنا أن نتم كل بر. عندئذ مسح له. فلّما تعمد يسوع، صعد من املاء يف احلال، وإذا  ! أجابه: امسح اآلن بذلك
هابطا ونازال عليه كأنه محامة. وإذا صوت من السماوات يقول: هذا هو ابين احلبيب،  قد انفتحت له ورأى روح اهللا تالسماوا

) لقد سبق واعرتف يسوع بأن اهللا هو أباه. هنا اهللا هو الذي يعرتف بأن يسوع 17-15 .3(مت  "! الذي به سررت كل سرور
ابنه. هذا الشخص اخلايل من كل خطيئة ال ميكن أن يكون ابن إنسان. كانت وحدة الروح بني يسوع واهللا كاملة ممّا جعله خمتلفا 

          عن باقي البشر.    
  

  إبليس يجرب يسوع
  

صعد به الروح القدس إىل الربيّة حيث جّربه الشيطان خالل أربعني ارا وأربعني ليال. وبعدما صام طوال  بعدما تعّمد يسوع،
قائال: قد   )يسوع(حتّول إىل خبز. فأجابه تاحلجارة  أن   ه"فقال له إبليس: إن كنت ابن اهللا، فقل هلذتلك األيام، شعر باجلوع. 

) لقد جّرب إبليس يسوع ثالثة مرّات، ويف كل مّرة كان يسوع جييبه 4، 3. 4 ا(لوق كتب: ليس باخلبز وحده حييا اإلنسان"
بكلمة من الكتاب املقّدس. كان إبليس، عدو اهللا يعلم بأن يسوع هو ابن اهللا وكان يكرهه. وعده بأن يهبه السيطرة على الكون 

كان الشيطان (إبليس) يكذب عندما ادعى فقط إذا قبل السجود له. لكن السلطة على كل ممالك األرض هي هللا وحده. لقد  
القدرة على تقدمي السيطرة على الكون ليسوع، وقد سبق له أن كذب على حّواء عندما قال هلا أا لن متوت إذا أكلت من 

ب إبليس يسوع متاما كما ◌ّ الشجرة احملرمة. الشيطان يكذب دائما. لقد لّقبه يسوع ب"الكّذاب" و ب"أب الكذب". جر
اء. كان يريد أن يهزم اهللا ويلغي خطته للبشرية. لو سقط يسوع يف التجربة، ملا استطاع تأدية خدمته كنيب، كاهن جّرب حوّ 

وملك. مل يسقط يف أية جتربة ألنه كان بدون خطيئة. لقد وجدت احلية يف هذه املّرة الرّد على هجماا لكن رأسها مل يسحق 
  وع إال يف تأكيد كمال هذا األخري.بعد. مل ينجح إصرار الشيطان على إسقاط يس

  

  خدمة يسوع



  

بعد هذه التجربة القاسية، كان يسوع جاهزا لتأدية خدمته العلنية واليت دامت ثالثة سنوات. اختار اثين عشر رجال تبعوه أثناء 
 (أو ملكوت السماوات). انتقاالته ومسعوا كل تعاليمه. استغرق يسوع ثالثة سنوات للتبشري باخلرب السار (اإلجنيل) ومبلكوت اهللا

يف البداية كان اهللا هو ملك إسرائيل. بعدها، طلب اإلسرائيليون أن ميلك عليهم إنسان ليصبحوا كسائر األمم األخرى (الدرس 
). لكن يسوع كان يتكلم عن ملكوت اهللا وهو ملكوت ال يزول وامللك فيه يبقى على عرش امللك إىل األبد. صموئيلقسم  18

قدمه اهللا لداود يتحقق. قال يسوع أيضا أن البشر كانوا يف حاجة إىل خملص ينقلهم من املوت إىل احلياة. تذكر  الوعد الذي
) وذكر يف تعليمه أيضا حاجة البشر للتوبة ونيل الغفران على خطاياهم. عمل يسوع املعجزات، 21أنواع املوت الثالثة (الدرس 

الشياطني. أظهر سلطانه على العناصر الطبيعية، على األمراض، على املوت وعلى  شفى العديد من املرضى، أقام األموات، طرد
"يا معلم، الشيطان الذي جاء لينتصر عليه. ذات يوم، أتى نيقودميوس، أحد رؤساء الشعب إىل يسوع ليال وسلم عليه قائال: 

 إذا كان اهللا معه. فأجابه يسوع: احلق احلق نعلم أنك جئت من اهللا معّلما، ألنه ال يقدر أحد أن يعمل ما تعمل من آيات إالّ 
) لكن نيقودميوس مل يفهم هذا الكالم. يف 3، 2. 3(يوحنا  أقول لك: ال أحد ميكنه أن يرى ملكوت اهللا إّال إذا ُولد من جديد"

ن املثول يف حضرة اهللا، احلقيقة، كان يسوع خيربه بأن عليه أن مير بوالدة جديدة بعمل من الروح القدس. فخطيئة اإلنسان متنعه م
  واهللا وحده ميكنه أن يزيل خطيئته. يوحنا املعمدان أكد أن يسوع هو من سيزيل اخلطيئة من العامل.     

  

أنا نور ") استعمل يسوع عبارة "أنا" سبعة مرّات. هذه أربعة منها: 12قّدم اهللا نفسه ملوسى قائال "أنا الذي هو أنا" (الدرس 
) تذكر النور يف جاسان عندما أرسل اهللا ظالما  12. 8(يوحنا  ال يتخبط يف الظالم بل يكون له نور احلياة"من يتبعين فالعالم، 

) والنور الذي كان يرافق اإلسرائيليني يف عمود النار خالل الليل. كان اهللا هو النور. قال 13كثيفا يف كل أرض مصر (الدرس 
) 2. 9(إش  نورا عظيما، واملقيمون قي أرض ظالل املوت أضاء عليهم نور""الشعب السالك يف الظلمة أبصر النيب إشعياء: 

) تذكر أن نبوءات عن ابن املوعد يف كتب األنبياءقسم  20الظلمة هنا ترمز إىل اخلطيئة والنور يشري إىل اخلالص (أنظر الدرس 
) مث ميالد يسوع املسيحقسم  22(الدرس  "... نور هداية لألمم..."العجوز مسعان عندما محل الطفل يسوع بني ذراعيه قال: 

،...وأنا أبذل حيايت فدى خرايف... ال أحد ينتزع حيايت مين، بل أنا أبذهلا باختياري. أنا فإني الراعي الصالح"أما قال يسوع: 
، فقال ) ذات يوم علم يسوع مبوت صديقه لعازر18، 15، 14. 10(يوحنا  فلي السلطة أن أبذهلا ويل السلطة أن اسرتّدها"

(يوحنا  من آمن يب وإن مات فسيحيا. ومن كان حيا وآمن يب فلن ميوت إىل األبد" أنا هو القيامة والحياة،"لشقيقة الفقيد: 
) بعدها أقام لعازر من املوت. حتدث يسوع هنا عن سلطانه على املوت وقدرته على منح احلياة األبدية لكل من 25-26. 11

به، حىت وإن عرفوا املوت اجلسدي، فسيحيوا إىل األبد. أليس ذلك رائعا؟ توما، أحد التالميذ االثين يؤمن به. وأّكد أن املؤمنني 

ال يأيت أحد إىل  أنا هو الطريق، الحق والحياة."عشر طلب من يسوع أن يرشده إىل الطريق املؤّدي إىل اهللا. قال له يسوع : 
بدون يسوع ال توجد حياة  ).6. 14و يوحنا  25.11احلياة. (يوحنا قال يسوع مرتني بأنه ). 6. 14(يوحنا  اآلب إّال يب"

رأينا أن اهللا يعلن عن نفسه بثالثة طرق: الطبيعة، الكتاب املقّدس وهو كالمه، و  13حقيقية ألننا كلنا موتى روحّيا. يف الدرس 
    درس بإعادة النظر يف شخصية يسوع. ها هي الطريقة الثالثة وهي األروع: يسوع املسيح. هل تصّدق ذلك؟ أعد قراءة هذا ال

  

  خذ اآلن الئحة األسئلة وأجب على أسئلة الدرس
  
  

         

  24الدرس 
  



  موت وقيامة يسوع
  

  ورؤساء الدينيسوع 
  

لقد أحسن يسوع ألناس كثريين خالل خدمته العلنية واليت دامت ثالثة سنوات. إضافة إىل االثين عشر، انضم آخرون إىل 
. وكان حيثما يذهب، جيد مجعا من الناس ينتظره ليتلقى منه كالم *كانت تتبع يسوع يف كل انتقاالته عرب فلسطني  اموعة اليت

احلكمة أو الشفاء. لكن تعاليمه وأعماله اليومية لصاحل الشعب كانت تزعج شيوخ اليهود اّلذين كانوا مهيمنني على الشعب 
. هؤالء كانوا *يتبع يسوع. وقد دخل يسوع عدة مرّات يف جدال مع الفريسينيبسيطرم. كانوا خيشون أن يرتد الشعب عنهم ل

يتهمون يسوع بإيقاع الضرر بالشريعة والتقاليد الدينية، أّما هو فكان يصفهم باملنافقني. بالفعل، بالنسبة للفريسيني كان التطبيق 
بينما كان يسوع يعلم ويشفي املرضى يف بيت مليء  احلريف للشريعة والتقاليد أهم من حب اهللا وحمبة القريب. يف ذات يوم،

"فلّما رأى إميام، قال : أّيها اإلنسان، قد بالناس، جاء بعضهم بإنسان مشلول دّلوه من السطح أمام يسوع بسبب الزحام. 
أن يغفر من يقدر  *فأخذ الكتبة والفريسيون يفّكرون قائلني: من هذا اّلذي ينطق بكالم التجديف ! غفرت لك خطاياك

اخلطايا إّال اهللا وحده؟ ولكن يسوع أدرك ما يفّكرون فيه، فأجام قائال: فيم تفّكرون يف قلوم؟ أّي األمرين أسهل: أن أقول: 
على األرض سلطة غفران  *أم أن أقول: قم وامش؟ ولكّين قلت ذلك لكي تعلموا أّن البن اإلنسان ! قد ُغفرت لك خطاياك
: لك أقول: قم امحل فراشك، واذهب إىل بيتك. ويف احلال قام أمامهم وذهب إىل بيته ممجدا اهللا، وقد اخلطايا. وقال للمشلول
هكذا أسكت يسوع الفريسيني يف هذه املّرة. ومع أم كانوا غالبا ما يعودون بأسئلة  )25-20. 5(لوقا  محل ما كان راقدا عليه"

د دائما باحلجة القاطعة. لقد كانوا مغرورين، وحيبون أن يعتربهم الناس ذوي يسعون إىل جتريب يسوع من خالهلا، إال أنه كان ير 
مستوى أرفع من اآلخرين. دينهم كان يقتصر على نظام طقوس وشعائر جمّردة من التوقري احلقيقي هللا. هذا الدين كان عاقرا. لقد  

ن الشعب عن اهللا، وقد حاولوا قتل يسوع مرّات كانوا يتهمون يسوع بتضليل الشعب، بينما كانوا يف احلقيقة هم الذين يبعدو 
  عديدة لكنهم مل ينجحوا ألنه كان أقوى من الشيطان. 

  

لقد جاء يسوع ليحقق مشيئة أبيه: سيموت لكنه هو من سيقرر مىت حيني الوقت لذلك. أعلن عن موته لتالميذه االثين عشر 
حنن صاعدون إىل أورشليم، وسوف تتم مجيع األمور اليت كتبها  "مث انتحى باالثين عشر وقال هلم: هاعدة مرات. يروي لوقا: 

األنبياء عن ابن اإلنسان. فإنه سيسّلم إىل أيدي األمم، فُيستهزأ به ويهان ويُبصق عليه. وبعد أن جيلدوه يقتلونه. ويف اليوم 
  ) لكن التالميذ مل يفهموا هذا الكالم.33-31. 18(لوقا  "! الثالث يقوم

  
ق من "فلسطية" وهو اسم بالد الفلسطيني وقد نسبه اإلغريقيون والرومان إىل املنطقة اليت كان اإلسرائيليون فلسطني: مشت *

  يسكنون فيها. 
  الفريسيون: فئة كانت متعلقة بدراسة وتطبيق شريعة موسى وتقاليد األسالف. *
  هللا. ةالتجديف: لفظ كلمات تشكل شتيمة أو إهان *
لنيب دانيال للمسيح وقد استعاره يسوع يف التعبري عن نفسه ليؤكد يف نفس الوقت ألوهيته وتضامنه ابن اإلنسان: اسم نسبه ا *

  مع البشرية اليت جاء خمّلصا هلا.
   

  الفصح والخديعة 
  



يف السنة الثالثة من خدمته العلنية، يف موسم الفصح، دخل يسوع إىل أورشليم راكبا على جحش فاستقبله الشعب تاف 
) أراد يسوع االحتفال بالفصح مع 38. 19(لوقا  "!  سالم يف السماء وجمد يف األعايل ! بارك امللك اآليت باسم الرب"مالفرح: 

ا حانت الساعة، اّتكأ ومعه الّرسل، ) فطلب منهم حتضري الطعام. الفصح، قسم 13تالميذه االثين عشر. (أنظر الدرس 
ّ
"ومل

عكم قبل أن أتأّمل... وإذ أخذ رغيفا، شكر، وكّسر، وأعطاهم قائال: هذا وقال هلم: اشتهيت بشوق أن آكل هذا الفصح م
جسدي الذي يُبذل ألجلكم... وكذلك أخذ الكأس أيضا بعد العشاء، وقال: هذه الكأس هي العهد اجلديد بدمي الذي 

هو حمتوم، ولكن الويل لذلك  ُيسفك ألجلكم. مث إن يد الذي ُيسّلمين هي معي على املائدة. فابن اإلنسان ال بّد أن ميضي كما
) خرج يهوذا اإلسخريوطي، أحد االثين عشر. بعد العشاء، ذهب الكل 22- 19، 15، 14. 22(لوقا  "! الرجل الذي يسّلمه

إىل جبل الزيتون، وابتعد يسوع عن تالميذه االحدي عشر الذين كانوا معه وركع يصّلي طالبا من اهللا أن مينع عنه التجربة اليت 
"ولكن، لتكن ال مشيئيت بل مشيئتك. وظهر له مالك من السماء يشدده. وإذ كان يف صراع، واا، لكنه قال أيضا: اقرتب أ

أخذ يصّلي بأشّد إحلاح؛ حىت إن عرقه صار كقطرات دم نازلة على األرض. مث قام من الصالة وجاء إىل التالميذ...وفيما هو 
و واحد من االثين عشر. فتقّدم إىل يسوع لُيقّبله. فقال له يسوع: يا يهوذا، أبقبلة يتكّلم، إذا مجع يتقّدمهم املدعّو يهوذا، وه

"أّما الرجال ) قبض حرس اهليكل على يسوع وساقوه إىل قصر رئيس الكهنة. 48-47، 45-42. 22(لوقا تسّلم ابن اإلنسان؟" 
ا طلع

ّ
النهار، اجتمع جملس شيوخ الشعب املؤلف من  اّلذين كانوا حيرسون يسوع، فقد أخذوا يسخرون منه ويضربونه... ومل

  )63,66. 22(لوقا  رؤساء الكهنة والكتبة، وساقوه أمام جملسهم"
  

 *الصلب

  

يف الس، سأل رئيس الكهنة يسوع عن عمله، مث أرسله إىل احلاكم الروماين بيالطس البنطي، مّتهما إياه بإثارة الفتنة بني 
له حيكم على يسوع باملوت، فأرسله إىل امللك هريودس الذي عامله باحتقار. وبعدما الشعب. فلم جيد بيالطس أي سبب جيع

استهزأ جنود هريودس بيسوع أعادوه إىل بيالطس، الذي أدرك براءته فحاول ختليصه. وإذ كان من عادة احلاكم يف كل عيد أن 
ار بني جمرم سجني يدعى باراباس ويسوع، يطلق سجينا، طلب بيالطس من مجهور الشعب احملتشد أمام جملس القضاء أن خيت

"وإذ كان بيالطس يريد أن يرضي اجلمع، أطلق هلم باراباس، فاختاروا باراباس ألن رؤساء الكهنة والشيوخ حّرضوهم على ذلك. 
) جنود احلاكم، بعدما أخذوا ثياب يسوع، ووضعوا على رأسه إكليل شوك، 15. 15(مرقس وبعدما جلد يسوع، سّلمه ليصلب"

  استهزءوا به وبصقوه، أخذوه ليصلبوه. 
  

ُمحّل يسوع بصليبه، وُأخذ إىل مكان يقع على ربوة خارج أورشليم يدعى اجللجثة، وتبعه مجع كبري من الشعب ونساء باكيات. 
(اجلنود)  "واقتسمواّمسر اجلنود يدي ورجلي يسوع على الصليب وصلبوا معه جمرمني، ُوضع أحدمها على ميينه والثاين على مشاله. 

فليخّلص نفسه إن كان  ! ثيابه مقرتعني عليها. ووقف الشعب هناك يراقبونه، وكذلك الرؤساء يتهّكمون قائلني: خّلص آخرين
وسخر منه اجلنود أيضا، فكانوا يتقّدمون إليه ويُقّدمون له خّال...وأخذ واحد من ارمني املصلوبني  ! هو املسيح املختار عند اهللا

ولكن اآلخر كّلمه زاجرا فقال: أحىت أنت ال ختاف اهللا،  ! فيقول: ألست أنت املسيح؟ إذن خّلص نفسك وخّلصناجيّدف عليه 
 وأنت تعاين العقوبة نفسها؟ أّما حنن فعقوبتنا عادلة ألننا ننال اجلزاء العادل لقاء ما فعلنا. وأّما هذا اإلنسان، فلم يفعل شيئا يف

فقال له يسوع: احلق أقول لك: اليوم ستكون معي يف  ! ذكرين عندما جتيء يف ملكوتكمث قال: يا يسوع، ا ! غري حمّله
، 36- 34. 23(لوقا  وحنو الساعة الثانية عشرة ظهرا، حّل الظالم على األرض كّلها حّىت الساعة الثالثة بعد الظهر" ! الفردوس

. 27(مىت  شبقتين؟ أي إهلي، إهلي، ملاذا تركتين؟" "وحنو الساعة الثالثة صرخ يسوع بصوت عظيم : إيلي، إيلي، ملا) 39-44

بصوت عظيم: يا أيب، يف يديك أستودع        "وأظلمت الشمس، وانشطر ستار اهليكل من الوسط. وقال يسوع صارخا  ) 46
 نّكس رأسه مث !  "فلّما ذاق يسوع اخلّل، قال: قد ُأكمل) يروي يوحنا: 46، 45. 23(لوقا  وإذ قال هذا، أسلم الروح" ! روحي



) مل يرد رؤساء الدين أن تبقى األجساد معلقة على الصليب عشية السبت، فطلبوا من بيالطس 30. 19(يوحنا  وأسلم الروح."
أن يرسل جنودا يكسرون سيقان املصلوبني لئال يستطيعوا بعد أن يرتفعوا لكي يتنّفسوا. فجاء اجلنود وكسروا سيقان ارَمْني 

وع مّيتا مل يكسروا ساقيه. أخذ يوسف وهو رجل من بلدة الرامة ونيقودميوس جثّة يسوع ودفناه يف قرب لكنهم حني وجدوا يس
   حمفور يف الصخر، مث دحرجا حجرا كبريا على باب القرب. 

  

الصلب: أقسى تنفيذ إعدام اخرتعه اإلنسان. املصلوب كان ُيسّمر على خشبتني موضوعتني الواحدة فوق األخرى يف شكل  *
  يب، فيموت خمتنقا بعد عّدة ساعات من االحتضار الشديد. صل

  

  القيامة والصعود
  

يف الصباح الباكر من يوم األحد، جاءت نساء إىل املقربة لتحنيط جسد يسوع، ولكن ما إن وصلن أمام ضرحيه، حىت وجدن أن 
ا دخلن مل جيدن جثمان الرب يسوع. وفيما هن احلجر قد ُدحرج عن القرب. 

ّ
متحّريات يف ذلك، إذا رجالن بثياب برّاقة "ولكن مل

قد وقفا جبانبهن. فتمّلكهن اخلوف ونكسن وجوههن إىل األرض. عندئذ قال هلن الرجالن: ملاذا تبحثن عن احلي بني األموات؟ 
م إىل أيدي أناس اذكرن ما كّلمكم به إذ كان بعد يف اجلليل فقال: إن ابن اإلنسان ال بّد أن ُيسلّ  ! إنّه ليس هنا، ولكنه قد قام

) فأسرعت النساء إىل التالميذ ليشاركنهم ذا اخلرب الرائع. على مدى 7-3. 24(لوقا  خاطئني، فُيصلب، ويف اليوم الثالث يقوم"
"مت أربعني يوما، ظهر يسوع إىل النساء، مث إىل التالميذ االحدي عشر يف أورشليم وبعدها إىل أكثر من مخس مئة شخص معا. 

هذا هو الكالم الذي كّلمتكم به وأنا ما زلت بينكم: أنه ال بّد أن يتم كل ما ُكتب عّين يف شريعة موسى وكتب قال هلم: 
األنبياء واملزامري... هكذا قد ُكتب، وهكذا كان ال بّد أن يتأّمل املسيح ويقوم من بني األموات يف اليوم الثالث، وأن يُبّشر بامسه 

ع األمم انطالقا من أورشليم. وانتم شهود على هذه األمور... مث اقتادهم إىل خارج املدينة إىل بيت بالتوبة وغفران اخلطايا يف مجي
  )51، 50، 48- 46، 44. 24(لوقا  عنيا. وباركهم رافعا يديه. وبينما كان يباركهم، انفصل عنهم وُأصعد إىل السماء."

  

  )24. 5(لوقا  ران اخلطايا""لكي تعلموا أن البن اإلنسان على األرض سلطة غفآية للحفظ: 
  

  خذ اآلن الئحة األسئلة وأجب على أسئلة الدرس

  
  
  
  
  

  25الدرس 
  

  ماذا ستفعل؟
  

  وصلنا إىل آخر درس يف هذه الدراسة. ها هي اآليات األربعة اليت حفظتموها: 
  )6. 15(تكوين  "آمن أبرام بالرب فحسبه له برا". :6الدرس 



ي أهيه (ومعناه أنا الذي هو أنا، أو الكائن الدائم). وأضاف: هكذا تقول لبين إسرائيل: أهيه "فأجابه اهللا: أهيه الذ: 12الدرس 
  )14. 3(خروج  (أنا الكائن)، هو الذي أرسلين إليكم"

  )5. 1(يش  "سأكون معك كما كنت مع موسى. لن أمهلك ولن أتركك.": 18الدرس 
  )24. 5(لوقا  ة غفران اخلطايا""لكي تعلموا أن البن اإلنسان على األرض سلط: 24الدرس 

  

  مراجعة الدروس األربعة والعشرين
  

يف البداية كان آدم وحّواء يعيشان يف عالقة حب متبادلة وكاملة مع اهللا. أعطى هذا األخري أمرا هلما، لكن عندما جّرما 
احملرمة، فانكسرت وحدة الروح مع اهللا. الشيطان، عصيا أمر اهللا، وصّدقا كالم الشيطان بدال من كالم اهللا، وأكال من الشجرة 

أداما اهللا وطردمها من حضرته، فكان هذا موما الروحي. لكن بفضل نعمته، سرت عريهما الذي أصبح عيبا مبالبس جلديّة. 
لذبيحة يسوع بدال عن  *واضح إذن أن حيوانا مات لتخليص آدم وحّواء من احلكم األبدي. كان هذا األول لعدة رموز

سان. كل بين اإلنسان يعانون املوت الروحي منذ تكوينهم، وميوتون جسديا. ال يوجد استثناء. حلسن احلظ وبفضل نعمته مل اإلن
يرتك اهللا اإلنسان يف هذا احلال. كان اهللا يعلم أن اإلنسان سيعصيه قبل أن خيلقه. فأوجد خطة رائعة لتخليصه منذ األزل، أعلن 

"وأثري عداوة دائمة بينك وبني املرأة، وكذلك بني نسليكما. هو يسحق رأسك أي الشيطان: عن هذه اخلطة يف اجلنة للحية 
) الشيطان عدو اهللا وعدو اإلنسان أراد لغي هذه اخلطة قبل أن تتحقق. مثال: أثار قايني وهو 15. 3(تك  وأنت تلدغني عقبه"

ذبيحة قايني. لكن اهللا ينتصر دائما على الشيطان والذرية  مليء بالكراهية فقتل هابيل الذي قّدم هللا باإلميان ذبيحة أحسن من
  استمرت من خالل شيث. 

  

بعد عّدة أجيال، اختار اهللا نوحا، رجل تقّي، ليخلص بقية من البشرية. باإلميان، بىن نوح باخرة كبرية، وجنت الذرية من الطوفان 
ن رفضوا نعمته. لكن األجيال املوالية مل تكن أحسن ألن البشر من خالل عائلته املتمثّلة يف مثانية أشخاص. اهللا مل خيلص الذي

سنة، اختار اهللا أبرام. باإلميان، اتّبع أبرام إرشادات اهللا الذي عقد معه عهدا وغري امسه  4000مجيعهم ذوو طبيعة خطاءة. من 
ريته. أجنبت سارة إسحاق، ابن املوعد، إىل إبراهيم، ووعده بثالثة أشياء: ذرية كبرية، أرض وأن تتبارك مجيع األمم من خالل ذ

الذي كان حيبه. إسحاق كان  إلبراهيم يف شيخوخته. كم كانت دهشة إبراهيم عندما طلب اهللا منه أن يذبح هذا االبن الوحيد
 حيوانا موافقا ومل يرفض حتقيق مشيئة والده، وارتقى الربوة حامال احلطب الذي كان سُيذبح عليه. لكن إسحاق مل ميت. دّبر اهللا

قادر على إقامة إسحاق من الموت. والواقع أن إبراهيم  ..".للهن ابأإبراهيم آمن فقد . كان هذا بديال. ُذبح بدال عنه
لآلب  االبن الوحيد) هكذا حتقق هذا الرمز: يسوع هو 19. 11(عب  ، على سبيل املثال أو الرمز"استعاد ابنه من الموت

) يسوع مل يرتاجع عن حتقيق مشيئة أبيه رغم 17. 3(مت  "! الذي به ُسررت كل سرور، ابني الحبيب"هذا هو الذي قال: 

لكن مل يكن هناك بديل . سُيصلب عليه إدراكه لآلالم اليت كانت تنتظره، بل ارتقى الربوة إىل اجللجثة حامال احلطب الذي كان

  قام يسوع وعاد ألبيه. )14. 22(تك  "يف جبل الرب اإلله يُرى" هو الذي مات بدال عن اإلنسان.ليسوع، ألنه 
  

انتقل الوعد من خالل يعقوب الرجل الغشاش الذي تعقب أخاه عيسو. لقد أدرك يعقوب أمهية الربكة اليت كانت يف الوعد، 
نه وغّري اهللا قلبه وامسه من يعقوب إىل إسرائيل ألن ابن املوعد كان سينزل من نسله. انتقل الوعد بعد ذلك من خالل يهوذا، اب

الرابع. عندما بيع يوسف ابن يعقوب وراحيل عبدا يف مصر، مل تتعرض خطة اهللا إلعادة النظر، ألن اهللا استعمل ذلك ليخلص 
عائلة يعقوب من ااعة. بعد ذلك، أوجد اهللا موسى ليخلص شعبه املتكاثر حسب الوعد املقدم إلبراهيم. أنشأ اهللا الفصح، 

ائم وعتبات أبواب كل بيت من بيوت العربانيني. بفضل هذا الدم، جنا العربانيون من الضربة فُذحبت محالن وُوضع دمها على قو 
محل أن يكون ذكرا، كامال، ال عيب فيه. هذا احلدث أيضا   لالقاتلة اليت أصابت كل أبكار املصريني. وقد كان ُيشرتط يف ك



ة يف مصر وسار إىل أرض املوعد. أعطى اهللا الوصايا العشر كان رمزا لذبيحة أحسن. بقيادة موسى، ترك الشعب العرباين العبودي
ملوسى مبثابة أساس لشريعة اإلسرائيليني، مث قّدم له اإلرشادات اخلاصة بالذبائح الدمويّة اليت كانت تُقدم يف املسكن وبعدها يف 

هذا النظام مل يكن سوى رمز  أورشليم يف اهليكل حيث كانت احليوانات تقوم بدور البديل للتكفري عن خطايا الشعب. لكن
لذبيحة كاملة آتية. ستار مسيك كان مينع الدخول لقدس األقداس الذي ميثل حضور اهللا. رئيس الكهنة كان الوحيد املسموح له 
بالدخول لقدس األقداس فقط مّرة يف السنة. لنرى الفرق بني رئيس الكهنة ويسوع: رئيس الكهنة كان ُملزما بتقدمي ذبيحة عن 

يسوع قّدم رئيس الكهنة كان يقدم حيوانات عن خطايا الشعب. لكن يسوع كان بدون خطيئة. ياه الشخصية. لكن خطا
ال حاجة بعدها لتقدمي يسوع قدم نفسه مرة واحدة، رئيس الكهنة كان يقدم ذبيحة كل سنة، سنة بعد سنة. لكن نفسه. 

يف السماء (الصعود). إذا  يسوع امتثل أمام اهللايكل. لكن ذبائح أخرى. رئيس الكهنة كان يدخل إىل قدس األقداس يف اهل

فقد حقق نبوءة داود يف يسوع حي إلى األبد وهو رئيس كهنتنا على الدوام، مات رئيس الكهنة، خيلفه شخص آخر. لكن 
خل املسيح مرة "أنت كاهن إىل األبد على رتبة ملكيصادق". "فإىل قدس األقداس يف هذه اخليمة، د): 20(الدرس  110املزمور 

    )12. 9(عب  واحدة، حامال دم نفسه، ال دم تيوس وعجول. وذلك بعدما سفك دمه عوضا عنا. فحقق فداء أبديا"
  

يف الصحراء مل يكف تذمر اإلسرائيليني أمام اهللا. كان الشعب جاحدا. ذات يوم، أرسل اهللا عليهم حّيات سامة، فكانت 
) 17ي جنوا حبيام هم الذين التفتوا إىل احلية النحاسية اليت عّلقها موسى. (الدرس لدغتهم حتمية للكثريين. الوحيدين الذ

، 14. 3(يوحنا  "وكما عّلق موسى احلّية يف الربيّة، فكذلك ال بّد أن يُعّلق ابن اإلنسان، لتكون احلياة األبديّة لكل من يؤمن به"

15(  
  

مه. طلبوا ملكا، لكن شاول، أول ملوكهم، أمسى غري جدير بوظيفته فُخلع دخل اإلسرائيليون إىل بالد كنعان واستولوا على ختو 
امللك منه، وخلفه داود الذي كان من نسل يهوذا. وعد اهللا داود بأن ملكا سيأيت وجيلس على عرشه إىل األبد. بعد مرور ألف 

وعد. وىف اهللا إذن بكل وعوده. الستار سنة من عهد داود جاء يسوع املسيح من نفس النسل، وحقق النبوءات املتعّلقة بابن امل
السميك الذي كان يف اهليكل انشق من األعلى إىل األسفل يف حلظة موت يسوع ألن موت يسوع فسح الطريق جمددا للدخول 

  إىل حضرة اهللا.     
  

  الرمز: ما جيّسد كل مميزات كائن أو حدث آت. *
  

  ستتبارك كل األمم في هذه الذرية
  

كان يعلم مسبقا كيف ستتحقق خطته.   اهللا عليم:ال أحد يستطيع وقف خطته. اهللا قدير: ب االلتزام بربه. جي اهللا مستقيم:

يفي بوعوده. قطع عهدا أّولّيا  اهللا أمين:أداا على الصليب.  اهللا يبغض الخطيئة:يريد خالص اخلاطئ.  اهللا مصدر النعمة:
"مث أخذ موسى الدم الذي يف بعد ذلك، قطع عهدا مع الشعب العرباين.  .مع نوح، مث مع إبراهيم. قّدم لكليهما وعدا وعالمة

) أعلن إرميا النيب أن اهللا سيقطع 8. 24(خر  الطسوس ورّشه على الشعب قائال: هوذا دم العهد الذي قطعه الرب معكم..."
واحد. يسوع قطع هذا العهد عهدا جديدا، فال يكون هذا العهد مكتوبا على ألواح من حجر بل سيكون مكتوبا يف قلب كل 

هذا الدم وحده يستطيع غسل وتطهري قلب اإلنسان. موت يسوع مل يكن فشال هللا بل فشال للشيطان ألن يسوع أخذ  .بدمه
منه سلطته (سحق رأسه) كما سبق أن وعد اهللا. يسوع تأمل من أجل البشرية (الشيطان لدغ عقبه) لكن صلب وموت يسوع 

  )      30. 19(يوحنا  "! "قد ُأكملانتصاره على الشيطان. قبل أن ميوت قال يسوع متّما خطة اهللا فطبَعا 
  



"حمتقر ) 20مات يسوع من أجل مجيع األمم. وعد اهللا بذلك إلبراهيم وأعلنه األنبياء. ها هو تذكري ملا قاله إشعياء (الدرس 
أوجاعنا... إّال أنه كان جمروحا من أجل آثامنا ومسحوقا  ومنبوذ من الناس، رجل آالم وخمترب احلزن... لكنه محل أحزاننا وحتّمل

من أجل معاصينا، حل به تأديب سالمنا... ظُلم وأُذل، ولكنه مل يفتح فاه، بل كشاة سيق إىل الذبح، وكنعجة صامتة أمام 
ء، وُضرب من أجل إمث جازيّها مل يفتح فاه. بالضيق والقضاء قُبض عليه، ويف جيله من كان يظن أنه اسُتأصل من أرض األحيا

حني يقّدم نفسه ذبيحة إمث... يرى مثار و شعيب؟ جعلوا قربه مع األشرار، ومع ثرّي عند موته... فقد ُسر اهللا أن يسحقه باحلزن.
) بعدما مّل موسى وتعب من 11-7، 5-3. 53(إشعياء  تعب نفسه ويشبع، وعبدي البار ُيربر مبعرفته كثريين وحيمل آثامهم."

   .كلّيا) يسوع محل عبء خطيئتنا  14لتذمر املستمر) الشعب، مل يستطع أن حيمل عبئه مبفرده (الدرس خطيئة (ا
  

  من الذي ينال الخالص والحياة األبدية
  

) اهللا خيلص من اخلطيئة ويهب احلياة 5ال ينال الغفران إال من يندم بصدق على خطاياه، يرتد عنها ويضع ثقته باهللا. (الدرس 
"ألن من يؤمن بأن يسوع املسيح هو ابن اهللا، أنه هو الذبيحة الكاملة، وأنه مات وقام ليفدي اإلنسان اخلاطىء.  األبديّة لكل

) دم هابيل صرخ إىل اهللا مطالبا 23. 6(رو  أجرة اخلطيئة هي املوت، وأّما هبة اهللا فهي احلياة األبدية يف املسيح يسوع ربّنا"
صراخ دم يسوع فيطالب بالرب. دفع يسوع مبوته أجرة اخلطيئة والتزم برب اهللا. أحد ارمني  ) أّما3الدرس  10. 4باالنتقام (تك 

"ولكننا، إذ علمنا ) 43. 23(لوقا  "! "احلق أقول لك: اليوم ستكون معي يف الفردوساللذان صلبا معه آمن به. فقال له يسوع: 
ة بل فقط باإلميان بيسوع املسيح... كذلك آمن إبراهيم باهللا، أن اإلنسان ال يتربر على أساس األعمال املطلوبة يف الشريع

فُحسب له ذلك برّا. فاعلموا إذن أن اّلذين هم على مبدأ اإلميان هم أبناء إبراهيم فعال. مث إن الكتاب، إذ سبق فرأى أن اهللا 
إذن الذين هم على مبدأ اإلميان  ! سوف يربر األمم على أساس اإلميان، بّشر إبراهيم سلفا بقوله: فيك تتبارك مجيع األمم

يباركون مع إبراهيم املؤمن. أّما مجيع الذين على مبدأ أعمال الشريعة، فإّم حتت اللعنة، ألنه قد ُكتب: ملعون كل من ال يثبت 
 عّنا" على العمل بكّل ما هو مكتوب يف كتاب الشريعة... إن املسيح حّررنا بالفداء من لعنة الشريعة، إذ صار لعنة عوضا

كل الذين مل يؤمنوا بأن اهللا سيهبهم أرض كنعان مل يدخلوها. (الدرس  )13، 10-6. 3و  16. 2(الرسالة إىل مؤمين غالطية 
) كل من يرفض أن يؤمن بفداء يسوع املخلص على الصليب لن يدخل ملكوت اهللا. الوسيلة الوحيدة اليت تسمح بتجديد 17

  ) 6. 16(يوحنا  "أنا هو الطريق... ال يأيت أحد لآلب إّال يب"يسوع. قال يسوع:  الوحدة مع اهللا هي الوثوق مبا عمله
  صديقي العزيز، صديقيت العزيزة، يا من تابع هذا الدرس، بإمكانك الدخول يف العهد اجلديد

  

  الدخول في العهد الجديد
  

قد خدع الشيطان حواء وما زال خيدع البشر إىل للدخول يف العهد اجلديد، جيب تصديق ما يقوله اهللا وليس ما يقوله الشيطان. ل
مل  (إبراهيم)"ولكن ما قد ُكتب من أن الرب ُحسب لهيومنا هذا. إنه كّذاب. حسب اهللا إبراهيم بارا يف نظره من أجل إميانه. 

ربّنا الذي ده، بل أيضا من أجلنا، حنن الذين سُيحسب ذلك لنا إذ نؤمن مبن أقام من بني األموات يسوع وح يكن من أجله
"فإن الذي مل يعرف ) قّدم يسوع حياته فداء للخاطئ. 25-23. 4(رو  ُأسلم للموت من أجل معاصينا ّمث أُقيم من أجل تربيرنا"

) ملاذا حل الظالم خالل 21. 5إىل مؤمين كورنثوس  لثانية(الرسالة ا خطيئة، جعله اهللا خطيئة ألجلنا، لنصري حنن بر اهللا فيه"
حيملها. ملاذا صرخ  دما كان يسوع على الصليب؟ ألن اهللا أظهر كل غضبه وبغضه جتاه اخلطيئة اليت كان يسوع ثالثة ساعات عن

) ألن اهللا القدوس مل يستطع النظر إىل اخلطايا اليت كان ابنه احلبيب حيملها 46. 27(مت  "إهلي، إهلي، ملاذا تركتين؟"يسوع: 
وع كان بريئا. هلذا مل يكن للموت سلطان عليه: لقد قام وهو اليوم حي يف فاستدار عنه. املوت هو جزاء املذنب لكن يس

السماء مع أبيه. هو يصلي لآلب من أجلنا ألنه هو رئيس الكهنة على الدوام وملك أبدي سيملك إىل األبد كما أخرب اهللا 



ئة. سيعرف اهللا بصفة شخصية يف داود. الذي يدخل يف العهد اجلديد، سيجد وحدة الروح مع اهللا، اليت فُقدت بسبب اخلطي
  عالقة حب منسجمة، متاما كآدم وحّواء يف بداية حياما.

  

  خذ اآلن الئحة األسئلة وأجب على أسئلة الدرس

 ال تعاود إرسال هذا الكتيب لنا بل احتفظ به جيدا

     
  
  
 
 


