ان كان اليهود يعرفون من إشعياء  53انه يجب
ان يتألم فلماذا رفضوا اعالناته للصلب؟ إشعياء
 53ومتى  16ومرقس 9
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الشبهة

بطرس اليهودي هو وغيره لم يقبلوا عندما قال له المسيح انه سيصلب في
متى  22-21 16ومرقس  32-31 :9وغيرها من اعداد الصلب التي يتضح صدمة التالميذ من
خبر الصلب
فلو كان هذا المفهوم اليهودي عن المسيا انه حسب إشعياء  53سيضرب ويسفك دمه ويموت
ألجل خطايا الشعب لما كان اعترض بطرس وال التالميذ اليهود

إذا المسيح لم يكن في المفهوم اليهودي انه يجب ان يعاني او يموت بل يبقى لألبد ولم يكونوا
يعرفوا ان إشعياء  53عن المسيح أصال

الرد

في البداية من يستشهد بهذه العداد لشرح الفهم اليهودي ان التالميذ اعترضوا عندما اعلن
المسيح انه سيسلم ويجلدونه ويصلب وفي اليوم الثالث يقوم فلماذا ال يقفوا عند نقطة ان المسيح
يعرف المستقبل ولهذا أعلن هذا وهذا حدث وهذا لوحده كافي لتأكيد صدق كالمه وانه هو المسيا
بالفعل؟ هذا ليس موضوعنا ولكن وضعته فقط للذين ينتقون
للرد على الشبهة باختصار في البداية اليهود في زمن المسيح كانوا يعرفون ان اشعياء  53عن
المسيا ولكن لم يكن مفهوم اليهود كامل لوجود نبوات تتكلم عن استمراريته لالبد فوفقوا بين
االثنين بان كان هناك اعتقاد ان نبوة إشعياء  53عن ان المسيح سيدخل بيت االالم في جنة
عدن ويتألم وبعدها يبدا ملكه
ولتأكيد ما أقول اقسم الرد الى
المفهوم اليهودي الغير صحيح
فهم خطأ من التالميذ لكالم المسيح أيضا جعلهم ينكروا اعالن صلبه

سبب الغموض الذي قاد لهذا المفهوم
رابعا الموقف اإلنساني والوطني

أوال المفهوم اليهودي الغير صحيح
اليهود في قبل زمن المسيح هم عدة طوائف فريسيين وصدوقيين وهيروديسيين واسينيين وغيرهم
وبينهم اختالفات فكرية بل حتى نفس الطائفة مثل الفريسيين كانوا عدة مدارس وكل مدرسة لها
تفسيرات مختلفة بل في نفس المدرسة لبعض النبوات كل الراباوات مختلفين في تفسير بعض
النبوات ألنها لم تتحقق بعد
فالمفهوم اليهودي قبل الميالد واستمر بعد الميالد أيضا عند بعض اليهود وهو عن رجل االالم في
إشعياء  53وهذه شرحتها في ملف
المسيا في الفكر اليهودي القديم والحديث ومكتبة قمران
كانوا يؤمنون ان المسيح سيذهب لبيت االالم في جنة عدن ويحمل كل االم اليهود ويجرح وينسحق
وينسكب ويخرج منتص ار ويبدا الملك االلفي
Rabbi Simeon Ben Jochai (2.Century), Zohar,, part II, page 212a and III,
page 218a, Amsterdam Ed.):
"There is in the garden of Eden a palace called : 'The palace of the sons of

sickness, <, this palace the Messiah enters, and summons every sickness,
every pain, and every chastisement of Israel: they all come and rest upon
Him. And were it not that He had thus lightened them off Israel, and taken
them upon Himself, there had been no man able to bear Israels
chastisement for the transgression of the law; this is that which is written,
'Surely our sicknesses he has carried' Isa.53,4)
رابي شيمون بن جوشي في القرن الثاني
 في متحف امستردام218  والجزء الثالث صفحة212 زوهار االجزء الثاني صفحة
في جنة عدن مكان يدعي مكان ابن االوجاع هذا المكان دخله المسيا وذكر كل االوجاع وكل االالم
وكل اتعاب اسرائيل وكلهم وضعوا عليه وهو بذلك خففهم عن اسرائيل وحملهم علي نفسه ولذلك ال
يوجد انسان يقدر ان يحمل اسرائيل خطايا النه مكتوب اوجاعنا حملها
.- As they tell Him (the Messiah) of the misery of Israel in their captivity,
and of those wicked ones among them who are not attentive to know their
Lord, He lifts up His voice and weeps for their wickedness; and so it is
written,'He was wounded for our transgressions' (Isa.53,5). Midrash (on
Ruth 2,14): "He is speaking of the King Messiah - 'Come hither',
i.e.">Draw near to the throne<; 'eat of the bread', i.e.>, The bread of the

kingdom.' This refers to the chastisements<, as it is said, 'But he was
wounded for our transgressions, bruised for our iniquities' (Isa.53,5).
ولهذا يقولون للمسيا تعاسة اسرائيل في اسرهم والذين هم اشرار والذين بينهم البعض اليريد ان
يعرفون ربهم هو رفع صوته وناح علي خطياهم ولذلك مكتوب هو مجروح الجل معاصينا
)14 :2 وفي مدراش ( في راعوث
 فقال لها بوعز عند وقت االكل تقدمي الى ههنا و كلي من الخبز و اغمسي لقمتك في الخل14 :
فجلست بجانب الحصادين فناولها فريكا فاكلت و شبعت و فضل عنها
انه يتكلم عن الملك المسيا اقترببي الي العرش كلي الخبز خبز المملكه يشير الي التاديب ومكتوب
انه انه
جرح الجل معاصينا سحق الجل اثامنا
Pesiqta Rabbati (ca.845)on Isa. 61,10:
"The world-fathers (patriarchs) will one day in the month of Nisan arise and
say to (the Messiah): 'Ephraim, our righteous Anointed, although we are
your grandparents, yet you are greater than we, for you have borne the
sins of our children, as it says: 'But surely he has borne our sicknesses
and carried our pains; yet we did esteem him stricken, smitten of God and

afflicted. But he was pierced because of our transgressions, he was
bruised for our iniquities: the chastisement of our peace was laid upon him
"and through his wounds we are healed'(Isa.53,4-5).
بسيكتا رابيت 845
في اشعياء 10 :61
 10 :61فرحا افرح بالرب تبتهج نفسي بالهي النه قد البسني ثياب الخالص كساني رداء البر
مثل عريس يتزين بعمامة و مثل عروس تتزين بحليها
اب العالم ( باتراشيث ) في يوم في الشهر وهو نيسان سيقوم والمسيح افرايم مسيحنا الحق  ,وبالرغم
من ان جدودنا قالوا انك اعظم منهم النك حملت خاايا اوالدنا النه بالحقيقه حمل اوجاعنا وتحمل
احزاننا ونحن حسبناه مزلول مضروب من اهلل ومزلول ولكنه ثقب الاجل خاايانا وجرح الجل اثامنا
تاديب سالمنا عليه وبجرحه شفينا
 4 :53لكن احزاننا حملها و اوجاعنا تحملها و نحن حسبناه مصابا مضروبا من اهلل و مذلوال
 5 :53و هو مجروح الجل معاصينا مسحوق الجل اثامنا تاديب سالمنا عليه و بحبره شفينا
Talmud Sanhedrin (98b):
"Messiah ...what is his name? The Rabbis say,'The leprous one'; those of
the house of the Rabbi (Jehuda Hanassi, the author of the Mishna, 135-

200) say: 'Cholaja' (The sickly), for it says, 'Surely he has borne our
"sicknesses' etc. (Isa.53,4).
تلمود سنهدريم 98
المسيا ما هو اسمه يقول الرابي  .االبرص والذين من بيت الرابي ( يهوذا هانسين كاتب المشنا 135
م قال كوالجا اي المتوجع بالابع النه يحمل اوجاعنا كما في اشعياء
فاليهود بهذا المفهوم الذي كان موجود وقت التالميذ عن االم المسيح هم تخيلوها االم واتعاب
ولكن ليس صلب بمعناه الحرفي وال موت بمعناه الحرفي فلهذا استمروا متمسكين انه سيملك
ارضيا وهم سيملكون معه .ولكن مفهومهم تم تصحيحه بعد قيامته وبعد حلول الروح القدس
عليهم.

أيضا يوجد مفهوم اخر البد ان نعرفه رغم انه كان خطأ أيضا وهو بعض اليهود كما قلت يؤمنوا
باثنين ميسيا وسببه لصعوبة فهم النبوات لدى البعض فكيف يكون اشعياء  7عجيبا مشي ار الها
قدي ار أبا ابديا رئيس السالم ولكن في نفس الوقت اشعياء  53محتقر ومخذول رجل اوجاع ومختبر
الحزن مصابا ومضروبا ومجروح ومسحوق ووضع عليه اثم جميعنا كشاة تساق الى الذبح
وكيف يكون مزمور  2ابن اهلل ملك الملوك الذي يحطم ملوك بقضيب من حديد ولكنه في مزمور
 22ثقبوا يدي ورجلي يقسمون ثيابي بينهم وعلى لباسي يقترعون ونبوات كثيرة أخرى بعضها عن
ملكوته وبعضها عن االمه

فخرج بعض اليهود بفكرة باإلضافة الى كل السابق ان هناك اثنين مسيا
 1المسيا الميتاترون ملك الملوك وهو ابن داود (سبط يهوذا بيت داود)
 2المسيا رجل االالم المخلص ابن يوسف (سبط يوسف)
والبعض خلط بعض الصفات بين االثنين والبعض ميز .فالنبوات ال تفهم كاملة اال عندما تتحقق
وتكشف وتصبح واضحة.
فإليمانهم بالمسيا وابن يوسف  Messiah ben Josephكما نجده في الكتابة اليهودية
المكتشفة منقوشة على حجر وباسم the Jeselsohn Stone
"The First Jesus?". National Geographic. Retrieved 2010-08-05.
التي بها  87سطر وطولها ثالث اقدام وتعود للقرن االول ق م وتلقب ايضا مخطوطات قمران على
احجار
في هذه المخطوطة يشير الى المسيح الذي تكلم عنه نبوات ارميا وزكريا وهوشع يلقبه بلقب ابن
اهلل
Matthias Henze (2011). Hazon Gabriel. Society of Biblical Lit.
فقالوا مسيا ابن يوسف هو رجل االالم وابن داود هو الملك االبدي
فبطرس يعرف ان يسوع هو المسيح ابن داود فهو ليس رجل االالم

أيضا العهد القديم رغم انه أشار كثي ار لصلب المسيح ولكن لم يقول لفظ الصلب بوضوح واي
انسان يتمسك باالنتصار
فالنبوات أعلنت عن ان المسيح انه أبدى
سفر أشعياء 7 :9
ِ
ق َوا ْل ِبِّرِ ،م َن
ض َد َها ِبا ْل َح ِّ
اس ِت ِهَ ،ولِ َّ
لسالَِم الَ ِن َه َاي َة َعلَى ُك ْر ِس ِّي َد ُاوَد َو َعلَى َم ْملَ َك ِت ِه ،لِ ُيثَِّبتَ َها َوَي ْع ُ
ل ُن ُم ِّو ِرَي َ
ب ا ْل ُج ُن ِ
ص َنعُ ه َذا.
اآلن إِلَى األ ََب ِدَ .غ ْي َرةُ َر ِّ
َ
ود تَ ْ
ولكن لم تقول النبوات انه يملك كملك ارضي الى االبد .هذا كان سوء فهم من اليهود
إلنجيل بحسب البشير يوحنا 34 :12
ِ
َج َاب ُه ا ْل َج ْمعَُ « :ن ْح ُن َ ِ ِ َّ
ام ِ
ت إِ َّن ُه َي ْن َب ِغي
وس أ َّ
يح َي ْبقَى إِلَى األ ََب ِد ،فَ َك ْي َ
ف تَقُو ُل أَ ْن َ
َن ا ْل َمس َ
فَأ َ
سم ْع َنا م َن الن ُ
ان؟ َم ْن ُه َو ه َذا ْاب ُن ِ
َن َي ْرتَ ِف َع ْاب ُن ِ
سِ
سِ
ان؟»
أْ
اإل ْن َ
اإل ْن َ
واخطؤا بظنهم انه ملك ارضي أصال فهو الى دهر الدهور في السماء
سفر المزامير 6 :45
ضيب اس ِتقَ ٍ ِ
ُّه ِ ِ
يب ُم ْل ِك َك.
ُك ْر ِسي َ
ُّك َيا اَهللُ إِلَى َد ْه ِر الد ُ
امة قَض ُ
ور .قَ ُ ْ َ
فالنبوات اعلنت ان مملكته سماوية وتتعبد له جميع الشعوب
سفر دانيال 14 :7

ِ ِ
فَأ ْ ِ
وب واأل ِ
َّد لَ ُه ُك ُّل ُّ ِ
ي َما لَ ْن
ان أ ََب ِد ٌّ
س ْلطَا ًنا َو َم ْج ًدا َو َملَ ُكوتًا لِتَتَ َعب َ
س ْلطَ ٌ
س ْلطَا ُن ُه ُ
ُمم َواألَ ْلس َنةُ .
ُعط َي ُ
الش ُع َ َ
ض.
َي ُز َ
ولَ ،و َملَ ُكوتُ ُه َما الَ َي ْنقَ ِر ُ
كانوا يفهمون انه يملك الي االبد ملك ارضي

إنجيل يوحنا 34 :12
ِ
َج َاب ُه ا ْل َج ْمعَُ « :ن ْح ُن َ ِ ِ َّ
ام ِ
ت إِ َّن ُه
وس أ َّ
يح َي ْبقَى إِلَى األ ََب ِد ،فَ َك ْي َ
ف تَقُو ُل أَ ْن َ
َن ا ْل َمس َ
فَأ َ
سم ْع َنا م َن الن ُ
ان؟ َم ْن ُه َو ه َذا ْاب ُن ِ
َن َي ْرتَ ِف َع ْاب ُن ِ
سِ
سِ
ان؟»
َي ْن َب ِغي أ ْ
اإل ْن َ
اإل ْن َ

إنجيل لوقا 11 :19
ان قَ ِريبا ِم ْن أُور َ ِ
وت
ون أ َّ
اد فَقَ َ
َن َملَ ُك َ
ون ه َذا َع َ
يمَ ،و َكانُوا َيظُ ُّن َ
س َم ُع َ
ال َمثَالً ،أل ََّنهُ َك َ ً
َوِا ْذ َكا ُنوا َي ْ
ُ
شل َ
ِ
َن َي ْظ َهر ِفي ا ْل َح ِ
ال.
يد أ ْ
اهلل َع ِت ٌ
َ
وهذا صححه المسيح بوضوح عندما أعلن ان مملكته ليست من هذا العالم
اإلنجيل بحسب البشير يوحنا 36 :18
ان ُخد ِ
ِ
َّامي
س ْت ِم ْن ه َذا ا ْل َعالَِم .لَ ْو َكا َن ْت َم ْملَ َك ِتي ِم ْن ه َذا ا ْل َعالَِم ،لَ َك َ
َج َ
أَ
سوعَُ « :م ْملَ َكتي لَ ْي َ
اب َي ُ
ود .و ِ
اه ُد َ ِ
يج ِ
س ْت َم ْملَ َك ِتي ِم ْن ُه َنا».
لك ِن َ
َُ
اآلن لَ ْي َ
ُسلَّ َم إِلَى ا ْل َي ُه ِ َ
ون ل َك ْي الَ أ َ
إذا اول جزء هو انه يبقى على االرض الى االبد هذا المفهوم اليهودي لم يكن دقيق

ثانيا فهم خطأ من التالميذ لكالم المسيح أيضا جعلهم ينكروا اعالن صلبه
أيضا امر اخر وهو أن المسيح قبل موقف رفض بطرس في إعالنه األول للصلب بقليل قال
لتالميذه امر فهموه انه سيملك ارضا وسيملكهم معه وهو في االصحاح السابق في انجيل متى
لحادث ابني زبدي وهو
إنجيل متى :19
ون لَ َنا؟»
اب ُب ْ
س ِحي َن ِئ ٍذ َوقَ َ
ش ْي ٍء َوتَِب ْع َن َ
ال لَ ُهَ « :ها َن ْح ُن قَ ْد تََرْك َنا ُك َّل َ
اك .فَ َما َذا َي ُك ُ
َج َ
 27فَأ َ
ط ُر ُ
ِ ِ
ِ
سوعُ« :ا ْل َح َّ
س ْاب ُن
 28فَقَ َ
ق أَقُو ُل لَ ُك ْم :إِ َّن ُك ْم أَ ْنتُ ُم الَِّذ َ
ين تَِب ْعتُ ُموِني ،في التَّ ْجديدَ ،متَى َجلَ َ
ال لَ ُه ْم َي ُ
ِِ ِ
ِ
ِ
س ِ
يل
َس َبا َ
س َرِائ َ
ضا َعلَى اثْ َن ْي َع َ
ش َر ُك ْر ِسيًّا تَِدي ُن َ
س َ
ون أَ ْنتُ ْم أ َْي ً
ط إِ ْ
ون أ ْ
ان َعلَى ُك ْرس ِّي َم ْجده ،تَ ْجل ُ
اإل ْن َ
ش َر.
اال ثْ َن ْي َع َ
ومرقس البشير قالها مباشرة قبل اعالن المسيح عن صلبه وبعدها موقف ابني زبدي
انجيل مرقس 10
 28: 10و ابتدا بطرس يقول له ها نحن قد تركنا كل شيء و تبعناك
 29: 10فاجاب يسوع و قال الحق اقول لكم ليس احد ترك بيتا او اخوة او اخوات او ابا او اما
او امراة او اوالدا او حقوال الجلي و الجل االنجيل
 30: 10اال و ياخذ مئة ضعف االن في هذا الزمان بيوتا و اخوة و اخوات و امهات و اوالدا و
حقوال مع اضطهادات و في الدهر االتي الحياة االبدية

 31: 10و لكن كثيرون اولون يكونون اخرين و االخرون اولين
 32: 10و كانوا في الطريق صاعدين الى اورشليم و يتقدمهم يسوع و كانوا يتحيرون و فيما هم
يتبعون كانوا يخافون فاخذ اال ثنى عشر ايضا و ابتدا يقول لهم عما سيحدث له
 33: 10ها نحن صاعدون الى اورشليم و ابن االنسان يسلم الى رؤساء الكهنة و الكتبة و
يحكمون عليه بالموت و يسلمونه الى االمم
 34: 10فيهزاون به و يجلدونه و يتفلون عليه و يقتلونه و في اليوم الثالث يقوم
 35: 10و تقدم اليه يعقوب و يوحنا ابنا زبدي قائلين يا معلم نريد ان تفعل لنا كل ما طلبنا
وأيضا
انجيل لوقا 18
 28: 18فقال بطرس ها نحن قد تركنا كل شيء و تبعناك
 29: 18فقال لهم الحق اقول لكم ان ليس احدا ترك بيتا او والدين او اخوة او امراة او اوالدا من
اجل ملكوت اهلل
 30: 18اال و ياخذ في هذا الزمان اضعافا كثيرة و في الدهر االتي الحياة االبدية
بطرس هنا سال المسيح ماذا سيكون لهم كتالميذه؟
فالرب يسوع المسيح يكلمهم عن تعويض في هذا الزمان واضعاف في الحياة األبدية .المسيح كما
فهم المسيحيين بعد قيامه ان يتكلم عن تعزيات روحية بروح اهلل القدوس الذي اعطانا بحلوله ما

هو افضل بكثير من كل األمالك األرضية .ولكن وقتها فهم التالميذ مكانة أرضية كحكام على
االثنى عشر سبط يجلسون على عروش يحكمون االثني عشر سبط الن كلمة تدينون في
اليوناني وهي  κρινοντεςكرينونتيس من كرينو تعني
G2919
κρίνω
̄krino

kree'-no
Properly to distinguish, that is, decide (mentally or judicially); by implication
to try, condemn, punish: - avenge, conclude, condemn, damn, decree,
determine, esteem, judge, go to (sue at the) law, ordain, call in question,
sentence to, think.
يقرر عقليا او حكميا بتطبيق ادانة عقاب قرار ادانة حكم قرار قضاء قيادة ....
فالكلمة في هذا التوقيت يفهما التالميذ بمعنى مكانة أرضية مرتفعة كحكام لألسباط .هذا يأتي على
خلفيتهم ان المسيح سيحكم لألبد إذا هم سيكونون حكام معه تحت قيادته .هذا يفسر لماذا لم
يفهموا ان إعالنه عن صلبه وموته وقيامته انه اعالن حرفي بل قد يكون مجازي بمعنى اتعاب
ومضايقات حتى يستلم ملك إسرائيل لألبد.

فلهذا بطرس الن في زمنه مفاهيم مختلفة عن المسيا فلو كان تفسير ان المتألم هو ابن يوسف
والملك االبدي ابن داود فلهذا رفض ان يسوع ابن داود يصلب .وأيضا لو كان مسيا واحد فهو
يفهم ان االالم ليست بالصلب ولكن في بيت االالم ويخرج منتصرا .بل أيضا ما قاله المسيح
للتالميذ فهمه بطرس بمعنى ملك ارضي ولم يفهمه عن مملكة المسيح السماوية كل هذا جعل
بطرس يرفض تماما اعالن المسيح انه سيصلب ويموت

ثالثا سبب الغموض الذي قاد لهذا المفهوم
يوجد امر مهم يجب ان نعرفه :لماذا لم تكن النبوات واضحة تماما من البداية وال بد أن يكون في
كل نبوة جزء ولو صغير غامض؟
السبب هو الشيطان الن كما يقولوا في الحروب اقوى شيء في الحرب هو ليس السالح بل
المعلومات وأخطر شيء هو ان يعرف العدو كل معلوماتك ألنه سيستعد جيدا وسينتصر حتى لو
لم يكن لديه كل اسلحتك.
فالرب قال في
سفر اشعياء 46
 9: 46اذكروا االوليات منذ القديم الني انا اهلل و ليس اخر االله و ليس مثلي
 10: 46مخبر منذ البدء باالخير و منذ القديم بما لم يفعل قائال رايي يقوم و افعل كل مسرتي

فالرب يذكر النبوات ليؤكد انه هو اهلل وليس إله اخر مثله فلهذا مخبر منذ البدء باألخير ومنذ
القديم بما لم يفعل ولكنه ال يخبر كل التفاصيل بل يترك شيء غامض ألجل الشيطان لكيال يفسد
خطط اهلل.
ومن أوضح األمثلة هو ما قاله الرب يسوع المسيح نفسه في متى  24ومرقس  11ولوقا 21
وأيضا
رسالة بولس الرسول األولى إلى أهل كورنثوس :2
اهلل ِفي ِسر :ا ْل ِح ْكم ِة ا ْلم ْكتُ ِ ِ
 7ب ْل َنتَ َكلَّم ِب ِح ْكم ِة ِ
ُّه ِ
ور لِ َم ْج ِد َنا،
ق اهللُ فَ َع َّي َن َها قَ ْب َل الد ُ
س َب َ
َ
ومة ،الَّتي َ
ّ
َ َ َ
َ
ُ
 8الَِّتي لَم يعلَمها أَح ٌد ِم ْن عظَم ِ
ب ا ْل َم ْج ِد.
صلَ ُبوا َر َّ
اء ه َذا الد ْ
َّه ِر ،أل ْ
ْ َْ ْ َ َ
َن لَ ْو َع َرفُوا لَ َما َ
ُ َ
ولفهم النبوة حتى بما فيها من جزء غامض هو االيمان في صدق وعود الرب وتوقع تحقيقها
عندما يريد الرب بالطريقة التي يريدها الرب وفي وقته سيسرع بها وسيعلن عنها وبوضوح النه
ليس اله تشتيت
لكي أوضح هذا بمثال حالي لماذا االمر لم يكن واضح لكل اليهود رغم ان كلهم كان ينتظر مجيء
المسيح
كل المسيحيين حاليا يؤمنون بمجيئ المسيح الثاني ورغم هذا بسبب نبوات للمجيء الثاني التي
سنفهمها جيدا حينما تتحقق يختلف البعض في تفسيرها
فالبعض ينادي باالختطاف قبل مجيء المسيح وقبل الضيقة العظيمة

والبعض ينادي باالختطاف بعد الضيقة وقبل الملك االلفي
والبعض ينادي بان الملك االلفي روحي واالختطاف هو نهاية العالم ومجيء المسيح الثاني
للدينونة
والبعض يؤمن بشيء اخر وهو االختطاف في وسط الضيقة وغيره
أحدهم صحيح والباقي غير دقيق ولكن السبب هو انها نبوات لم تتحقق بعد

وبناء عليه نفهم ان بطرس والتالميذ مثلهم مثل أي انسان لم يكن في هذا الوقت مفهوم النبوات
كامل ولكن ينتظروا شرح الرب المسيح الذي ينتظرونه ويعرفوا انه سيعلمهم كل شيء
إنجيل يوحنا 25 :4
ِ
ِ
ِ
َعلَم أ َّ ِ
اك ُي ْخ ِب ُرَنا ِب ُك ِّل
اء َذ َ
َن َمسيَّا ،الَّذي ُيقَا ُل لَ ُه ا ْل َمس ُ
يحَ ،يأْتي .فَ َمتَى َج َ
قَالَ ْت لَ ُه ا ْل َم ْأرَةُ« :أََنا أ ْ ُ
ش ْي ٍء».
َ
وهذا بالفعل ما حدث فالمسيح بعد قيامته بدأ يشرح لتالميذه بالتدقيق معنى نبوات العهد القديم
ِ
يئا ا ْل ُقلُ ِ
وب ِفي ِ
يم ِ
ُّها ا ْل َغ ِبي ِ
اء!
ان ِب َج ِم ِ
 25فَقَ َ
َّان َوا ْل َب ِط َ
ال لَ ُه َما« :أَي َ
يع َما تَ َكلَّ َم ِبه األَ ْن ِب َي ُ
اإل َ
ِ
يح َيتَأَلَّ ُم ِبه َذا َوَي ْد ُخ ُل إِلَى َم ْج ِد ِه؟»
ان َي ْن َب ِغي أ َّ
َما َك َ
َن ا ْل َمس َ
 26أ َ
يع األَ ْن ِبي ِ
ِ
يع ا ْل ُكتُ ِب.
ص َة ِب ِه ِفي َج ِم ِ
وسى َو ِم ْن َج ِم ِ
ور ا ْل ُم ْختَ َّ
اء ُيفَ ِّ
َ
 27ثُ َّم ْابتَ َدأَ م ْن ُم َ
ُم َ
س ُر لَ ُه َما األ ُ
ق إِلَى َم َكا ٍن أ َْب َع َد.
اه َر َكأ ََّن ُه ُم ْن َ
 28ثُ َّم اقْتََرُبوا إِلَى ا ْلقَ ْرَي ِة الَِّتي َكا َنا ُم ْنطَلِقَ ْي ِن إِلَ ْي َهاَ ،و ُه َو تَظَ َ
طلِ ٌ

 29فَأَْل َزماه قَ ِائلَ ْي ِن« :ام ُك ْث مع َنا ،ألَنَّ ُه َن ْحو ا ْلمس ِ
ال َّ
ث َم َع ُه َما.
الن َه ُار» .فَ َد َخ َل لِ َي ْم ُك َ
اء َوقَ ْد َم َ
َ ُ
ُ َ َ
ََ
ْ
س َر َوَن َاولَ ُه َما،
َخ َذ ُخ ْب ًاز َوَب َار َك َو َك َّ
َ 30فلَ َّما اتَّ َكأَ َم َع ُه َما ،أ َ
اختَفَى َع ْن ُه َما،
َع ُي ُن ُه َما َو َع َرفَاهُ ثُ َّم ْ
 31فَا ْنفَتَ َح ْت أ ْ
ق وي ِ
ِ
ض ُه َما لِ َب ْع ٍ
وض ُح لَ َنا
 32فَقَ َ
ض« :أَلَ ْم َي ُك ْن َق ْل ُب َنا ُم ْلتَ ِه ًبا ِفي َنا إِ ْذ َك َ
ال َب ْع ُ
ان ُي َكلِّ ُم َنا في الطَّ ِري ِ َ ُ
ب؟»
ا ْل ُكتُ َ

َن َي ِت َّم َج ِميعُ َما ُه َو
َ 44وقَ َ
ال لَ ُه ْم« :ه َذا ُه َو ا ْل َكالَ ُم الَِّذي َكلَّ ْمتُ ُك ْم ِب ِه َوأََنا َب ْع ُد َم َع ُك ْم :أ ََّن ُه الَ ُب َّد أ ْ
اء وا ْلم َز ِ
ِ
ِ
ام ِ
ام ِ
ير».
َم ْكتُ ٌ
وس ُم َ
وسى َواألَ ْن ِب َي َ َ
وب َع ِّني في َن ُ
ِ
ِ
ِ ٍِ
ب.
 45حي َنئذ فَتَ َح ذ ْه َن ُه ْم ل َي ْف َه ُموا ا ْل ُكتُ َ
َن ا ْلم ِسيح يتَأَلَّم ويقُوم ِم َن األَمو ِ
ال لَهم« :ه َك َذا ُهو م ْكتُوب ،وه َك َذا َك َ ِ
ات ِفي ا ْل َي ْوِم
َْ
َ َ ٌ َ
َ 46وقَ َ ُ ْ
ان َي ْن َبغي أ َّ َ َ َ ُ َ َ ُ
الثَّالِ ِث،
يع األُمِم ،م ْبتَ َدأً ِم ْن أُور َ ِ
ِ ِ
ِ
َن ي ْكرَز ِب ِ ِ
ِِ
يم.
ْ
ُ
َ 47وأ ْ ُ َ
اسمه ِبالتَّْوَبة َو َم ْغف َرة ا ْل َخطَ َايا ل َجم ِ َ ُ
شل َ
ود لِذلِ َك.
َ 48وأَ ْنتُ ْم ُ
ش ُه ٌ
وهنا يوضح امر مهم وسبب عدم الفهم ان االمر كان مخفي عنهم وبخاصة ان الروح القدس لم
يكن حل عليهم بعد
بل واضح ان كالمه لم يقبلوه ألنهم ال يزالوا يتمنوا انه يستلم ملك اسرائيل بدليل موقف ابني زبدي
الذين بعد ان أعلن لهم سابقا بصلبه وقيامته وليس موقف وال اثنين فمقولة المسيح انه سيصلب

ذكرت عشر مرات في الثالث اناجيل باإلضافة الى اإلشارات االخرى .أربع مرات في انجيل متى 16
و 17و 20و 26وثالث مرات في انجيل مرقس  8و 9و 10وأربع مرات في انجيل لوقا  9و18
و( 24األخيرة قالها مالك)
ولكنهم ال زالوا يطلبون مكانة معه في ملكه االرضي مما يؤكد انهم لم يفهمون وكانوا يترجون ان
يكون هذا الكالم له معنى اخر لكنه سيملك ارضيا.
وايضا ما قاله تلميذي عمواس
إنجيل لوقا 21 :24
يل .و ِ
َن ي ْف ِدي إِ ِ
لك ْن ،مع ه َذا ُكلِّ ِه ،ا ْليوم لَ ُه ثَالَثَ ُة أَي ٍ
َّام ُم ْن ُذ
ََ
َوَن ْح ُن ُك َّنا َن ْر ُجو أ ََّن ُه ُه َو ا ْل ُم ْزِمعُ أ ْ َ َ ْ
س َرائ َ َ
َْ َ
ث ذلِ َك.
َح َد َ
فحتى مع تكرار اعالنات الرب انه سيصلب وسيقوم هذا لم يكونوا يفهموه وال يدركوه بل غير
مصدقين له ومخفي عن اعينهم.
أي ليس فقط من النبوات لم يفهموا بل من إعالنه الواضح عن صلبه لم يفهموا وأيضا لم يقبلوا.
ولكن بعد قيامته فهموا جيدا ما كان يقول

رابعا الموقف االنساني والوطني

بطرس انسان .فتخيل بطرس الذي ارتبط بيسوع معلمه رغم انه يعرف انه المسيح ويجود مفهوم
يقول انه سيتألم ويخرج منتصر ومفهوم اخر انه سيتمجد فقط ويملك .أي انسان بطريقة ال ارادية
مفهوم المجد فقط وهذا ما نراه في يهود هذه األيام .فبطرس وقتها كأي انسان نفسيا عقله الباطن
يرفض ان يسوع الذي هو ارتبط به وأحبه جدا سيتألم ويصلب ويموت .سبب اخر للحزن وهو فراق
معلمهم فاي انسان حت لو كان ابيه بار ويعرف انه سيذهب الي المسيح في موضوع الراحه فهو
بومته استراح من اتعاب العالم ورغم هذا يحزن جدا علي فراقه
فكم مقدار حزن التالميذ وبطرس علي فراق المسيح عندما اعلن هذا؟
وأيضا من الناحية الوطنية فبطرس كانسان يهودي يحب اليهودية جدا يتمنى ان يملك المسيح
ويعطي الخالص األرضي الذي يرجوه إلسرائيل من الرومان وهذا ما يؤكده استمرار طلبتهم بعد فهم
هذا في
سفر أعمال الرسل 6 :1
ِ
ِ
يل؟»
ينَ « :يا َر ُّ
أ َّ
س َرِائ َ
سأَلُوهُ قَ ِائلِ َ
َما ُه ُم ا ْل ُم ْجتَ ِم ُع َ
بَ ،ه ْل في ه َذا ا ْل َوقْت تَُرُّد ا ْل ُم ْل َك إِلَى إِ ْ
ون فَ َ
فهم يرجوا ان يروا ملك ارضي إلسرائيل رغم ان المسيح اعلن ان مملكته ليست من هذا العالم

فلهذا بطرس الن في زمنه مفاهيم مختلفة عن المسيا فلو كان تفسير ان المتألم هو ابن يوسف
والملك االبدي ابن داود فلهذا رفض ان يسوع ابن داود يصلب .وأيضا لو كان مسيا واحد فهو
يفهم ان االالم ليست بالصلب ولكن في بيت االالم ويخرج منتصرا .بل أيضا ما قاله المسيح

للتالميذ فهمه بطرس بمعنى ملك ارضي ولم يفهمه عن مملكة المسيح السماوية والسر المكتوم
في النبوات الذي لم يعلن اال بشرح المسيح وحلول الروح القدس كل هذا جعل بطرس يرفض تماما
اعالن المسيح انه سيصلب ويموت

والمجد هلل دائما

