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نعمة وسالم من اهلل أبينا والرب يسوع المسيح .عضتنا اليوم هي من إنجيل مرقس ،االصحاح العاشر
واآليات

32

الى

.45

اليكم القراءة باسم الرب يسوع المسيح.

ِِ
ين إِلَى أُور َشلِيم وَيتَقَ َّدمهم َي ُسوعُ و َك ُانوا َيتَ َحيَّر َ ِ
و َك ُانوا ِفي الطَّ ِري ِ
ون.
ون َك ُانوا َي َخافُ َ
يما ُه ْم َيتَْب ُع َ
صاعد َ
ق َ
ُ
ُ َ َ ُ ُْ
ونَ .وف َ
َ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
يم َو ْاب ُن اإل ْن َس ِ
ان
َخ َذ االثَْن ْي َع َش َر أ َْيضاً َو ْابتَ َدأَ َيقُو ُل لَهُ ْم َع َّما َس َي ْح ُد ُ
فَأ َ
صاع ُد َ
ث لَهَُ :ها َن ْح ُن َ
ون إلَى أ ُ
ُور َشل َ
ِ
ِ
ِ
َّ
ِ
ون
ُون بِ ِه َوَي ْجلِ ُد َ
ون َعلَْي ِه بِاْل َم ْو ِت َوُي َسل ُم َ
ونهُ َوَيتُْفلُ َ
ونهُ إِلَى األ َُمم فََي ْه َأز َ
ُي َسل ُم إِلَى ُرَؤ َساء اْل َكهََنة َواْل َكتََبة فََي ْح ُك ُم َ
ِ
ِ َّ ِ ِ
َعلَ ْي ِه وَي ْقتُلُ َ ِ
َن تَ ْف َع َل لََنا
وحَّنا ْاب َنا َزْبِدي قَائِلَ ْي ِنَ :يا ُم َعل ُم ُن ِر ُ
يد أ ْ
وب َوُي َ
ومَ .وتَقَ َّد َم إِلَ ْيه َي ْعقُ ُ
ونهُ َوفي اْل َي ْوم الثالث َيقُ ُ
َ
يد ِ
َن أَ ْف َع َل لَ ُك َما؟
ُك َّل َما َ
طلَ ْب َنا .فَ َسأَلَهُ َماَ :ما َذا تُِر َ
ان أ ْ

َع ِط َنا أَن َن ْجلِس و ِ
اآلخ ُر َع ْن َي َس ِار َك ِفي َم ْجِد َك.
اح ٌد َع ْن َي ِمينِ َك َو َ
فَقَاالَ لَهُ :أ ْ
ْ
َ َ
ِ
ِ
يع ِ
طلَُب ِ
ال لَهُ َما َي ُسوعُ :لَ ْستُ َما تَ ْعلَ َم ِ
صطَبِ َغا
ان َما تَ ْ
فَقَ َ
ْس الَّتي أَ ْش َرُبهَا أ ََنا َوأ ْ
ان أ ْ
َن تَ ْ
َن تَ ْش َرَبا اْل َكأ َ
ان .أَتَ ْستَط َ
ِ َّ ِ
ْس الَّتِي أَ ْش َرُبهَا أ ََنا فَتَ ْش َرَبانِهَا
ال لَهُ َما َي ُسوعُ :أ َّ
َصطَبِغُ بِهَا أ ََنا؟ فَقَاالَ لَهَُ :ن ْستَ ِطيعُ .فَقَ َ
بِالص ْب َغة التي أ ْ
َما اْل َكأ ُ
َما اْلجلُوس عن ي ِمينِي وعن يس ِاري َفلَيس لِي أَن أُع ِطيه إالَّ
ِ َِّ
صطَبِ َغ ِ
ْ ْ َُ
انَ .وأ َّ ُ ُ َ ْ َ
َصطَبِغُ بِهَا أ ََنا تَ ْ
َوَبالص ْب َغة التي أ ْ
َْ
ََْ ََ
ِ
ِ
َِِّ
وحَّنا.
ون ِم ْن أ ْ
وب َوُي َ
َج ِل َي ْعقُ َ
ين أُع َّد لَهُ ْمَ .ولَ َّما َسم َع اْل َع َش َرةُ ْابتَ َدأُوا َي ْغتَاظُ َ
للذ َ
فَ َدعاهم يسوعُ وقَا َل لَهم :أ َْنتُم تَعلَمون أ َّ َِّ
َّ
ونهُ ْم َوأ َّ
ون
اء األ َُمِم َي ُس ُ
ود َ
اء ُه ْم َيتَ َسلطُ َ
ين ُي ْح َسُب َ
َن الذ َ
ُْ ْ ْ ُ َ
َن ُعظَ َم َ
ون ُرَؤ َس َ
َ ُْ َ ُ َ
صير ِفي ُكم ع ِظيماً ي ُكون لَ ُكم َخ ِادماً ومن أَر َاد أَن ي ِ
ِ
ِ
ص َير ِفي ُك ْم
ون َه َك َذا في ُك ْمَ .ب ْل َم ْن أ ََر َاد أ ْ
ََْ َ ْ َ
ْ َ
َعلَ ْي ِه ْم ،فَالَ َي ُك ُ
َ ُ ْ
َن َي َ
ان أ َْيضاً لَم يأ ِ
َن ْاب َن ِ
ْت لُِي ْخ َد َم َب ْل لِ َي ْخِد َم َولَِي ْبِذ َل َن ْف َسهُ ِف ْد َيةً َع ْن َكثِ ِ
اإل ْن َس ِ
يع َع ْبداً أل َّ
ين.
ون لِْل َج ِم ِ
ْ َ
ير َ
أ ََّوالً َي ُك ُ
هذه كلمة اهلل

يسوع يوصل الى نهاية طريقه وهذه النهاية هي الصليب ليموت من أجل فداء الخطاة .الفداء .الناس ما

تهتم بهذا الموضوع الن بالهم مشغول بهموم العيش ورفاهية الحياة .أما الفداء فهو تحرير بثمن .فهو هدية

اهلل لحياة جديدة حسب إرادته هو ومحبته لنا .والفداء هو الذي كان رجال اهلل ينتظرونه واألنبياء يبشرون

يتقدم وتالميذه يمشون وراءه خائفين .أكيد أنهم فهموا
به في العهد القديم حتى جاء إبن اهلل ليتممه .يسوع ّ
الخطر اللي كان ينتظرهم كذلك في أورشليم من السلطات الدينية اليهودية اللي هددت بالطرد من المجامع
والعقاب لمن تبع يسوع .رجال الدين يتشابهوا في كل مكان وزمان .الحكام والدينيين يتكلموا عن السالم
تد.
والتسامح ولكنهم يضطهدون من يخرج من صفهم ويتبع يسوع ويقتلوه النهم يعتبرونه مر ّ

لكن التالميذ شاهدوا كيف كان يسوع يواجه علماء إسرائيل ويكشف ريائهم بقوله الحق وبسلطان ،شافوا
كيف كان الرب يشفي جميع المرضى ويرد البصر للعمي والصحة للمشلولين ويطرد الشياطين ويحي

الموتى .ومع هذا كانوا خائفين .يسوع لم يتركهم في تلك الحالة .فطمأنهم بقول الحقيقة لهم حتى ينزع
منهم الخوف ويوضع الثقة فيهم واليقين أنه يعرف مذا يعمل .فقال لهم ما يحدث له في أ ِ
يم :أنه ُي َسلَّ ُم
ُ
ُور َشل َ
ونه ويتْ ُفلُون علَْيهِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ون َعلَْي ِه بِاْل َم ْو ِت َوُي َسل ُم َ
ُون بِه َوَي ْجل ُد َ ُ َ َ َ َ
ونهُ إِلَى األ َُمم فََي ْه َأز َ
إِلَى ُرَؤ َساء اْل َكهََنة َواْل َكتََبة فََي ْح ُك ُم َ
ونهُ َوِفي اْل َي ْوِم الثَّالِ ِث َيقُوم .وهذا حدث في أورشليم المدينة المقدسة اللي كان فيها هيكل اهلل اللي كان
َوَي ْقتُلُ َ

الكهنة يقدمون فيه الذبائح الحيوانية من أجل خطاياهم وفقا لناموس موسى .ويسوع خروف اهلل هو الكاهن
ودمه ذبيحة نهائيا ليرفع خطية العالم.
األعلى الذي جاء من اهلل ليقدم حياته ّ

َّ ِ
ِ
ض
ثالثة مرات في هذا االنجيل يسوع يخبر تالميذه عن هذا األمر .قال لهم أََّنه َي ْن َبغي أ ْ
َن َيتَأَل َم َكثي اًر َوُي ْرفَ َ
الشيو ِخ ورؤس ِ
ِ
اء اْل َكه َن ِة واْل َكتَب ِة وي ْقتَ َل وبع َد ثَالَثَ ِة أَي ٍ
َّام َيقُوم .ثم يوم آخر َعلّم تَالَ ِمي َذهُ أ َّن ْاب َن ِ
اإل ْن َس ِ
ان
َ َ َ َُ ََ ْ
م َن ُّ ُ َ ُ َ َ
ُ
الن ِ
ُي َسلَّ ُم إِلَى أ َْيِدي َّ
وم ِفي اْل َي ْوِم الثَّالِ ِث .وأخي ار في هذا االصحاح يقول أن إ ْب ُن
اس فََي ْقتُلُ َ
ونهُ َوَب ْع َد أ ْ
َن ُي ْقتَ َل َيقُ ُ
ِ
ِ
ِ
اإل ْنس ِ َّ
ِ
ُون بِ ِه َوَي ْجلِ ُد َ
ون َعلَ ْي ِه بِاْل َم ْو ِت َوُي َسل ُم َ
ونهُ
ونهُ إِلَى األُ َمم فََي ْه َأز َ
ان ُي َسل ُم إِلَى ُرَؤ َساء اْل َكهََنة َواْل َكتََبة فََي ْح ُك ُم َ
ِ َ
ِ َّ ِ ِ
ون َعلَْي ِه وَي ْقتُلُ َ ِ
وم .شيوخ اليهود ورؤساء الكهنة والكتبة والناس واألمم اتفقوا
َوَيتْ ُفلُ َ
ونهُ َوفي اْل َي ْوم الثالث َيقُ ُ
َ
ليتم الفداء .لكن اهلل أقامه في اليوم الثالث.
على قتل إبن االنسان البار إبن اهلل القدوس .وهذا صار ّ
َن تَ ْف َع َل
يسوع أخبر تالميذه عن آلمه وقتله .لكن أخوين ،يعقوب ويوحنا ،تَقَ َّدموا إِلَ ْي ِه قَائِلَ ْي ِنَ :يا ُم َعل ُم ُن ِر ُ
يد أ ْ
طلَ ْب َنا .ما هو طلبهم؟ أن ي ْجلِس و ِ
اآلخ ُر َع ْن َي َساره .أول ما نالحظه هو
لََنا ُك َّل َما َ
ع َو َ
اح ٌد َع ْن َي ِمين يسو َ
َ
َ َ َ

أن الرب يسمع ويسأل مذا تريد أن أفعل؟ في الحقيقة الرب يعرف طلباتنا قبل ما تخرج من فمنا .فهو يريد

أن نعبر عن إيماننا حتى نشوف حنا هل إيماننا هو من المحبة هلل أم أنه سطحي .صحيح أن الرب يعرف
إحتياجاتنا وخوفنا .في إنجيل متى يقول الرب :فال تحملوا الهم قائلين :ما عسانا نأكل أو ما عسانا نشرب
أو ما عسانا نكتسي؟ فهذه الحاجات تسعى إليها األمم .فإن أباكم السماوي يعلم حاجتكم لهذه كلها .أما

أنتم ،فاطلبوا أوال ملكوت اهلل وبره وهذه كلها تزاد لكم .ال تهتموا بأمر الغد ،فإن الغد يهتم بأمر نفسه .يكفي
كل يوم ما فيه من سوء.

واألخوين طمحوا في مناصب رفيعة .أرادوا أن يكونوا وزراء يسوع .في الحقيقة ،كانوا بشر مثلنا .ونحن

أيضا ،غالبا ما نعرف كيف نطلب .يعقوب هذا الذي طلب ان يكون وزي ار مع يوحنا أخيه ،كتب سنين من
ِ
ِ
ون
ون ألََّن ُك ْم تَ ْ
ون .تَ ْ
ون ألََّن ُك ْم الَ تَ ْ
ون َولَ ْستُ ْم تَأ ُ
طلُُب َ
ْخ ُذ َ
طلُُب َ
طلُُب َ
ون َولَ ْستُ ْم تَ ْمتَل ُك َ
ون َوتُ َح ِارُب َ
بعد يقول :تُ َخاص ُم َ
َرِدّياً لِ َك ْي تُْن ِفقُوا ِفي لَ َّذاتِ ُك ْم .صح .الرب قريب وهو يريد أن يقوينا لنواجه الحياة بإيمان والشجاعة.
ِ َّ ِ
ِ
ِ
يع ِ
َصطَبِغُ بِهَا أ ََنا؟
ْس الَّتي أَ ْش َرُبهَا أ ََنا َوأ ْ
ان أ ْ
صطَبِ َغا بِالص ْب َغة التي أ ْ
َن تَ ْ
َن تَ ْش َرَبا اْل َكأ َ
قال للتلميذين :أَتَ ْستَط َ
ْس الَّتِي أَ ْش َرُبهَا
ال لَهُ َما َي ُسوعُ :أ َّ
أي ،تتعمدا بالمعمودية التي سأتعمد بها أنا؟ فَقَاالَ لَهُ إننا نقدر .فَقَ َ
َما اْل َكأ ُ
ِ َِّ
ِ
صطَبِ َغ ِ
ان .وكان الرب يشير أنهم سيمرون في االضطهاد
َص َ
طبِغُ بِهَا أ ََنا تَ ْ
أ ََنا فَتَ ْش َرَبانهَا َوَبالص ْب َغة التي أ ْ

الى الموت من أجل إسمه .أما الكأس فتشير الى غضب اهلل كما هو مكتوب في إشعياء كذلك :استيقظي،
استيقظيْ ،انه ِ
ضبِ ِه .وتشير أيضا الى م اررة الموت .في
ضي يا أورشليم ،يا من َش ِرْب ِت ِم ْن َيِد َّ
ْس َغ َ
الرب َكأ َ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ٍ
ُّ
ِ
ْس َولَك ْن ل َي ُك ْن
هذا االنجيل نق أر صالة يسوع قائالَ :يا أ ََبا ُ
اآلب ُكل َش ْيء ُم ْستَطَاعٌ لَ َك فَأَج ْز َعني َهذه اْل َكأ َ
ت .ويسوع شرب كأس غضب اهلل لفدائنا .ثم أشار الرب الى المعمودية .ليست
يد أ ََنا َب ْل َما تُِر ُ
الَ َما أ ُِر ُ
يد أ َْن َ
بالماء كما سبق .هذه الكلمة في العهد القديم تشير الى الضيق واليأس الذي يغرق فيه االنسان وتغطيه.
وهذا أيضا تحمله الرب من أجل الخطاة .جميع خطايانا سقطت عليه.

اج اْل َم ْو ِت ا ْكـتَ ـ َن ـفَ ـتْ ـنِيُ .سُيو ُل اْلهَالَ ِك ،أَ ْف َزَعتْنِيِ .ح َبا ُل اْلهَ ِاوَي ِة
في أحد المزامير يقول داود بروح المسيح :أ َْم َو َ
ِِ
ب وِالَى إِلَ ِهي صر ْخ ُ ِ ِ
ك اْلمو ِت أَصابتْنِيِ .في ِ
طْ ِ
ص ْوتِي
ت َّ
َحا َ
ض ِيقي َد َع ْو ُ
ََ
أَ
ت فَ َسم َع م ْن َه ْي َكله َ
ََ
ت بيُ .ش ُر ُ َ ْ
الر َّ َ
وصر ِ
اخي َد َخ َل أُ ُذ َن ْي ِه .واالضطهاد وقع على تالميذ يسوع بعد ارتفاعه الى السماء .يعقوب قُتِل بالسيف
َ َُ
كما نقرأه في سفر أعمال الرسل  2 :12حيث يقول :في ذلك الوقت بدأ الملك هيرودس يضطهد بعض أفراد
الكنيسة فقتل يعقوب شقيق يوحنا بالسيف .ويوحنا تعذب ومات في المنفى .كل التالميذ تعذبوا من أجل

المسيح يسوع وماتوا في شهادتهم للرب الفادي .يعقوب ويوحنا قدموا طلبهم ليسوع وهذا لم يرضي باقي
ونهُ ْم َوأ َّ
اء ُه ْم
َن ُع َ
اء األ َُمِم َي ُس ُ
ود َ
ظ َم َ
التالميذ فصار جدال بينهم .فأعطاهم الرب درسا عظيما وقالُ :رَؤ َس َ
َّ
ون َه َك َذا ِفي ُك ْم.
ون َعلَْي ِه ْم ،فَالَ َي ُك ُ
َيتَ َسلطُ َ

هذا واضح الى اليوم .والحكام يحبوا الرشوة والفساد والرياء .أما الرب يسوع فيقول :من أَر َاد أَن ي ِ
ص َير ِفي ُك ْم
َْ َ ْ َ
ان أ َْيضاً لَم يأ ِ
ِ ِ
ِ
ِ
َن ْاب َن ِ
اإل ْن َس ِ
يع َع ْبداً أل َّ
ْت
ون لِْل َج ِم ِ
ون لَ ُك ْم َخادماً َو َم ْن أ ََر َاد أ ْ
ْ َ
َن َيص َير في ُك ْم أ ََّوالً َي ُك ُ
َعظيماً َي ُك ُ
لُِي ْخ َد َم َب ْل لِ َي ْخِد َم َولِ َي ْبِذ َل َن ْف َسهُ ِف ْد َيةً َع ْن َكثِ ِ
ين .إرادة الرب يسوع المسيح هي أن يكون تالميذه متواضعين
ير َ
ومتّحدين وفي سالم .فهو ال يريد ان يكون االنقسام وال الكراهية ،بل المحبة كما أحببنا وبذل نفسه عنا.
ف أَيُّها اْلقَ ِطيع الص ِ
َّغ ُير ألَ َّن
وال يريد ان نبقى مستعبدين للخوف .قال في مكان آخر في االنجيل :الَ تَ َخ ْ َ
ُ
ب ُقلُوب ُكم .أ َْنتُم تُؤ ِمُنون بِاللَّ ِه فَ ِ
آمُنوا بِي.
ضَ
وت .ويقول أيضا بوعد :الَ تَ ْ
َن ُي ْع ِط َي ُك ُم اْل َملَ ُك َ
أ ََبا ُك ْم قَ ْد ُس َّر أ ْ
ْ ْ َ
ط ِر ْ ُ ْ
ب.
سالَماً أَتُْر ُ
وب ُك ْم َوالَ تَْرَه ْ
ضطَ ِر ْ
ُع ِطي ُك ْم أ ََنا .الَ تَ ْ
ُع ِطي ُك ْم .لَ ْي َس َك َما ُي ْع ِطي اْل َعالَ ُم أ ْ
ك لَ ُك ْم .سالَ ِمي أ ْ
ب ُقلُ ُ

قدم حياته فدية من أجل الخطاة .لكنه سيرجع ليدين األحياء واألموات .فاليوم هو يوم
يسوع جاء كخادم ف ّ
اس ي ْخلُصون وِالَى مع ِرفَ ِة اْلحق ي ْقبِلُون .اهلل و ِ
يد أ َّ ِ
يع َّ
الخالص ،بل االن .أل َّ
اح ٌد والَ َو ِسيطٌ
َن اهلل ُي ِر ُ
َ ُ َ
الن ِ َ ُ َ َ َ ْ
َن َجم َ
َ
ِ
ِ
اس و ِ
اح ٌد هو ِ
ِ
يع .ونحن نقول :يا رب،
َج ِل اْل َج ِم ِ
يح الَِّذي َب َذ َل َن ْف َسهُ ِف ْد َيةً أل ْ
ان َي ُسوعُ اْل َمس ُ
اإل ْن َس ُ
َب ْي َن اهلل َوالنَّ َ

إليك التجأت فال تدعني أخيب مدى الدهر ،بعدلك نجني ،أدر أذنك نحوي وأنقذني سريعا .نعم .وأترك لكم
الصالَ ِة و ُّ ِ
ِ
ِ ٍ
اء مع ُّ
ٍ ِ
الش ْك ِر ،لِتُ ْعلَ ْم ِطْل َباتُ ُك ْم
الد َع َ َ
قول الرب من رسوله بولس :الَ تَ ْهتَ ُّموا ب َش ْيءَ ،ب ْل في ُكل َش ْيء ب َّ َ
اهلل وسالَم ِ
لَ َدى ِ
ع .آمين.
وب ُك ْم َوأَ ْف َك َارُك ْم ِفي اْل َم ِس ِ
يح َي ُسو َ
اهلل الَِّذي َيفُ ُ
وق ُك َّل َع ْق ٍل َي ْحفَظُ ُقلُ َ
ََ ُ

صالة
.1

1.
Armollinen Jumala.
Sinä näytit Poikasi Kärsimisessä ja kuolemassa
maailmalle rakkautesi. Kirkasta meille hänen
uhrinsa salaisuus. Irrota kahleet, joilla synti
meitä sitoo, ja päästä meidät lastesi vapauteen.
Tätä rukoilemme Herramme Jeesuksen
Kristuksen nimessä.

 أنت أظهرت في أالم وموت إبنك.إلهنا الرحيم
.سر تضحيته واضحا لنا
ّ  اجعل.محبتك للعالم
،وحررنا من قيود السالسل حيث الخطيئة تربطنا
ّ

. نصلي باسم ربنا يسوع المسيح.وقدنا لحرية ابنك

أسئلة للمناقشة

Keskustelun kysymykset
1- Miksi Jeesuksen opetuslapset ahdistuivat ja
pelkäsivät?
2- Kuinka Herra rohkaisi heitä?
3- Mikä on lunastuksen tarkoitus?
4- Matt. 20:20 sanoo, että se oli Jaakobin ja
Johanneksen äiti, joka pyysi Jeesusta. Että hänen
lapensa istuisivat Jeesuksen oikella ja vasemalla
puolella
5- Mitä Jeesus tarkoitti maalijan jumisella ja
kasteella tässä kohdassa?
6- Mitä Jacobille tapahtui? Lue Apostolien teot
luku 12
7- Mikä on kommenttisi: hallitsijan asemassa,
ovat kansojen herroja ja maan mahtavat pitävät
kansoja valtansa alla?
8- Miksi Jeesus sanoo, että suuruus on muiden
palvelemisessa?

ون؟
َ ُون وَي َخاف
َ  لمذا كان تالميذ يسوع َيتَ َحي َُّر-1
 كيف طمأنهم الرب؟-2
 ما معنى الفداء؟-3
 متى يقول في إنجيله أن أم يعقوب ويوحنا هي-4
20:20

 انظر متى.التي طلبت يسوع

 ما هو قصد يسوع بالكأس والمعمودية هنا؟-5

. عن يعقوب12  أنظر أعمال الرسل االصحاح-6
َّ
َّ ونهُ ْم َوأ
ون
ُ اء األ َُمِم َي ُس
َ ود
َ ُاء ُه ْم َيتَ َسلط
َ َن ُعظَ َم
َ  ُرَؤ َس-7
 ما هو تعليقك؟.َعلَْي ِه ْم
 ما هو المقصود أن العظامة هي في خدمة-8
االخرين؟

