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هي من إنجيل  و اليوم ة ظعومرحبا بكم إخوتي في االستماع ل  .ِنْعَمٌة َلُكْم َوَساَلٌم ِمَن هللِا َأِبيَنا َوالرَّبِ  َيُسوَع اْلَمِسيحِ 

 : المسيح يسوع  ربناباسم االن  القراءة النص طويل، فانتبهوا الى . 45الى   32مرقس، االصحاح العاشر واآليات  
 

ُمُهْم َيُسوعُ  َكاُنوا َيَخاُفوَن. َفَأَخَذ  ،َيْتَبُعونَ َوَكاُنوا َيَتَحيَُّروَن. َوِفيَما ُهْم   ؛ َوَكاُنوا ِفي الطَِّريِق َصاِعِديَن ِإَلى ُأوُرَشِليَم َوَيَتَقدَّ
َها َنْحُن َصاِعُدوَن ِإَلى ُأوُرَشِليَم َواْبُن اإِلْنَساِن ُيَسلَُّم ِإَلى ُرَؤَساِء   :ااِلْثَنْي َعَشَر َواْبَتَدَأ َيُقوُل َلُهْم َعمَّا َسَيْحُدُث َلهُ 

ِت َوُيَسلِ ُموَنُه ِإَلى اأُلَمِم َفَيْهَزُأوَن ِبِه َوَيْجِلُدوَنُه َوَيْتُفُلوَن َعَلْيِه َوَيْقُتُلوَنُه َوِفي اْلَيْوِم  اْلَكَهَنِة َواْلَكَتَبِة َفَيْحُكُموَن َعَلْيِه ِباْلَموْ 
َم ِإَلْيِه َيْعُقوُب َوُيوَحنَّا اْبَنا َزْبِدي َقاِئَلْيِن: َيا ُمَعلِ مُ  .الثَّاِلِث َيُقومُ  ا ُكلَّ َما َطَلْبَنا. َفَسَأَلُهَما: َماَذا  ُنِريُد َأْن َتْفَعَل َلنَ  ،َوَتَقدَّ

َقاَل َلُهَما َيُسوُع:  فَ ْجِدَك. ُتِريَداِن َأْن َأْفَعَل َلُكَما؟ َفَقااَل َلُه أَْعِطَنا َأْن َنْجِلَس َواِحٌد َعْن َيِميِنَك َواآلَخُر َعْن َيَساِرَك ِفي مَ 
ْبَغِة الَِّتي َأْصَطِبُغ ِبَها  َلْسُتَما َتْعَلَماِن َما َتْطُلَباِن. َأَتْسَتِطيعَ  اِن َأْن َتْشَرَبا اْلَكْأَس الَِّتي َأْشَرُبَها َأَنا َوَأْن َتْصَطِبَغا ِبالصِ 

ْبَغِة الَّتِ َأَنا؟ َفَقااَل َلُه: َنْسَتِطيُع. َفَقاَل َلُهَما َيُسوُع: َأمَّا اْلَكْأُس الَِّتي َأْشَرُبَها َأَنا َفَتْشَرَباِنَها َوَبا ي َأْصَطِبُغ ِبَها َأَنا  لصِ 
. َوَلمَّا َسِمَع اْلَعَشَرُة اْبَتَدُأوا َتْصَطِبَغاِن. َوَأمَّا اْلُجُلوُس َعْن َيِميِني َوَعْن َيَساِري َفَلْيَس ِلي َأْن أُْعِطَيُه إالَّ ِللَِّذيَن أُِعدَّ َلُهمْ 

وُع َوَقاَل َلُهْم: َأْنُتْم َتْعَلُموَن َأنَّ الَِّذيَن ُيْحَسُبوَن ُرَؤَساَء اأُلَمِم َيُسوُدوَنُهْم  َيْغَتاُظوَن ِمْن َأْجِل َيْعُقوَب َوُيوَحنَّا. َفَدَعاُهْم َيسُ 
َمْن  ًا َيُكوُن َلُكْم َخاِدمًا وَ َوَأنَّ ُعَظَماَءُهْم َيَتَسلَُّطوَن َعَلْيِهْم، َفاَل َيُكوُن َهَكَذا ِفيُكْم. َبْل َمْن َأَراَد َأْن َيِصيَر ِفيُكْم َعِظيم

 ِلَيْخِدَم َوِلَيْبِذَل َنْفَسُه ِفْدَيًة َعْن  َأَراَد َأْن َيِصيَر ِفيُكْم َأوَّاًل َيُكوُن ِلْلَجِميِع َعْبدًا أَلنَّ اْبَن اإِلْنَساِن َأْيضًا َلْم َيْأِت ِلُيْخَدَم َبلْ 
 َكِثيِريَن. 

 هذه كلمة هللا 
 

كما  ه من آالم والموت على الصليب في المدينة العظيمة ما كان ينتظر بوهو عالم الى أورشليم  طريقال فييسوع 
العجيب  هسمعوا كالموخائفين.  هم حائرينوَ وراءه  ه يمشون وتالميذ  في شريعة موسى واألنبياء.ه نعمكتوب   كان

البصر للعمي والصحة  المرضى ورد   فىشافوا كيف شو  ؛ همناف اللي كانت تخ الشياطين  سلطانه علىشاهدوا و 
هل  ما هو السبب؟ خائفين. كانوا مع هذا و الموتى  أقامو العاصفة في البحر ومشى على الماء  أوهد للمشلولين 

الذين تبعوه  يسوع  بسبب من اليهود ا سيحدث لهم م  مأم خائفين ؟ بهكما أخبرهم   ُأوُرَشِليمَ في  ليسوعَسَيْحُدُث  م ام
 ؟  بعد خائفين أنهم ما يشوفوا يسوع  حائرين و وا نأم أنهم كا؟ االيامكل 

 

الى   من هللا . فك ر. لو يسوع ما جاءوال هدف الحبيب هي مر ة وبال معنىالمسيح الحياة بدون يسوع  أكيد أن
، كما  جميعيسوع قال للالرب . بسبب دياناتهم العالم، لكان الظالم قد غط ى البشرية أجمع وألكلوا بعضهم البعض 

َتَكلََّم َيُسوُع ِبَهَذا  ويوحنا التلميذ أضاف: َما َداَم َلُكُم النُّوُر آِمُنوا ِبالنُّوِر ِلَتِصيُروا َأْبَناَء النُّوِر. ل يوحنا: نقراه في إنجي
وأرسل الروح القدس لتالميذه ولكل الذين  كالمه لهم ترك  يسوع  لكن. العالم َفى َعنْ ــاْختَ و  .َفى َعْنُهمْ ــُثمَّ َمَضى َواْختَ 

 التي هي روح وحياة، نور وحكمة، فيها ضمان ووعد الحياة األبدية.  الحية كلمته  أعطنامنون بإسمه و يؤ 



اليوم نخاف من  نخاف.   كلنا يحدث؟ما يعرف ما يقدر  وهواف من ال يخو حائرين وخائفين.  معهالتالميذ و 
كلنا نخاف على أوردنا. رونا. وهناك من يخاف من الطرد. أو من فقد عمل أو عدم وجود عمل. و جائحة ك 

أفكار سلبية   في هنفسالشخص يحبس   هو أنفغير الطبيعي الاألمر أما طبيعي.  و هالخوف و . سباب عديدةاأل
يضا أنه معنا كل األيام  يسوع أك د لتالميذه ولنا أالرب و  .وقت سف كل تأيهو  و يتغير في حياته يقدر أن ال شيء  

داود  . نااَل َيْنَعُس َواَل َيَناُم َحاِفظُ في خطوات يسوع راعينا االمين الذي بنعمة هللا أبينا  لكسنَ َفلْ الى إنتهاء الزمان. 
 ،َكْثَرِة ُهُموِمي ِفي َداِخِليِعْنَد    .َك َيا َربُّ َتْعُضُدِنيــَرْحَمتُ  ،ُقْلُت َقْد َزلَّْت َقَدِمي حينالملك والنبي سبح هللا قائال:  

ُذ َنْفِسي  يدعونه بصدق. نقريب من كل الذيهو حي و آمين. الرب  .َتْعِزَياُتَك ُتَلذِ 
 

،  الثَّاِلِث َيُقومُ َيْحُكُموَن َعَلْيِه ِباْلَمْوِت َوَيْقُتُلوَنُه َوِفي اْلَيْوِم سألمم او اْلَكَهَنِة َواْلَكَتَبِة  ُرَؤَساءِ أن يسوع لتالميذه قال لما 
فهذه فرصة أن  يسوع يقوم؟ فما يقدر يكون بعد هذا إال الملك في إسرائيل. وا الفرصة. مسكيعقوب وأخوه يوحنا 

وطلبوا يسوع يفعل . موش كثير، بس  وزير عادييكونوا وزراء. طلب أن وا فطلبللمناصب العليا.  همسو نف وارشحي
  مه وايكون واحبيو  ىعد األولاللمق واركضأوال؟ وي ماإللهية له ات البرك ون لبطيكثيرون مثلنا. لهم حسب طلبهم. 

ينمن اآلخرين؟ تعلمنا   أفضل   واالنسان كبر في. اهالمدارس والمعلمون أي دو  فيالمنافسة وتعلمنا  ؛هذا من الد 
الرياء  ،. الحسد والغيرةالمؤمنينبين االخوة  حتىموجود هذا األسلوب هو  أن واالسوء هو  .ذه الطبيعة الخاطئةه

 .  والكذب والتحز ب والنميمة 
 

إن األشياء القديمة قد زالت وها كل شيء  ،إذا كان أحد في المسيح، فهو خليقة جديدة ه،لكن االنجيل يبشرنا أن
الرب  قد صار جديدا وكل شيء هو من عند هللا الذي صالحنا مع نفسه بالمسيح ثم سلمنا خدمة هذه المصالحة.

ْن ُكلِ  ُتِحبُّ الرَّبَّ ِإَلَهَك ِمْن ُكلِ  َقْلِبَك َوِمْن ُكلِ  َنْفِسَك َومِ  واالنبياء في وصيتين وهي:يسوع لخص كل شريعة هللا 
. َلْيَس َوِصيٌَّة ُأْخَرى أَْعَظَم ِفْكِرَك َوِمْن ُكلِ  ُقْدَرِتَك. َهِذِه ِهَي اْلَوِصيَُّة اأُلوَلى. َوَثاِنَيٌة ِمْثُلَها ِهَي: ُتِحبُّ َقِريَبَك َكَنْفِسكَ 

 . نعم. وال الدين يقدر يعلم هذه الوصية. ِمْن َهاَتْينِ 
 

يقول مت ى  . ما فهموا وال عرفوه من الموت قيامته  حتى بعد  .افهمو لتالميذ ما او من الموت يسوع تكلم على قيامته 
وافي إنجيله:  لنا أن يسوع كان في الطريق مع تلميذين، في   يقول. ولوقا َوَلمَّا َرَأْوُه َسَجُدوا َلُه َوَلِكنَّ َبْعَضُهْم َشكُّ

ٌب َوْحَدَك ِفي ُأوُرَشِليَم َوَلْم اليوم األول إلنتصاره على الموت. فسأله أحد االثنين  اْسُمُه َكْلُيوَباُس: َهْل َأْنَت ُمَتَغرِ 
لما كان   ب وهذا الذي كان يقول الر لهم.  فسهعر ف نما عرفوه حتى  َتْعَلِم اأُلُموَر الَِّتي َحَدَثْت ِفيَها ِفي َهِذِه اأَليَّاِم؟

َلْيَس َأَحٌد َيْعِرُف ااِلْبَن ِإالَّ اآلُب َواَل َأَحٌد َيْعِرُف اآلَب ِإالَّ   . قال يسوع:11معهم. جاء في إنجيل مت ى، االصحاح  
 لوبنا ونحبه ونعرفه لآلخرين. نعرف الرب يسوع من كل ق  ونحن نصلي أن ااِلْبُن َوَمْن َأَراَد ااِلْبُن َأْن ُيْعِلَن َلُه.

 

بينما  روتيني.  صلي بشكل ليست في إرادة هللا أبينا. فن   أشياءطلب ما نعرف كيف نصلي. ن لابعض االحو في 
ُتْم ُتَصلُّوَن  ُكلُّ َما َتْطُلُبوَنُه ِحيَنَما ُتَصلُّوَن َفآِمُنوا َأْن َتَناُلوُه َفَيُكوَن َلُكْم. َوَمَتى َوَقفْ الرب يسوع أكد لنا في االنجيل: 



َماَواِت َزالَّتِ  والمصالحة  غفران ال ُكْم.َفاْغِفُروا ِإْن َكاَن َلُكْم َعَلى َأَحٍد َشْيٌء ِلَكْي َيْغِفَر َلُكْم َأْيضًا َأُبوُكُم الَِّذي ِفي السَّ
يعقوب الذي طلب ان التلميذ والرسول هذا ما يرديه هللا أبونا أوال. . باسم يسوع ولمجد يسوع ولفرح االخوة والسالم

سنين من بعد يقول: ُتَخاِصُموَن َوُتَحاِرُبوَن َوَلْسُتْم َتْمَتِلُكوَن  هو نفسه كتب في مملكة يسوع يوحنا  هو وأخجلس هو ي
 ُقوا ِفي َلذَّاِتُكْم. ــفِ ــنْ ــْطُلُبوَن َرِدي ًا ِلَكْي تُ أَلنَُّكْم اَل َتْطُلُبوَن. َتْطُلُبوَن َوَلْسُتْم َتْأُخُذوَن أَلنَُّكْم تَ 

 

َكَتْبُت َهَذا ِإَلْيُكْم َأْنُتُم اْلُمْؤِمِنيَن ِباْسِم اْبِن هللِا ِلَكْي َتْعَلُموا َأنَّ َلُكْم   ويوحنا أخوه كتب بدوره بروح يسوع أيضا يقول:
  اْبِن هللِا َوَهِذِه ِهَي الثِ َقُة الَِّتي َلَنا ِعْنَدُه: َأنَُّه ِإْن َطَلْبَنا َشْيئًا َحَسَب َمِشيَئِتِه َيْسَمُع َلَنا. َحَياًة َأَبِديًَّة، َوِلَكْي ُتْؤِمُنوا ِباْسمِ 

ْلَباِت الَِّتي َطَلْبَناَها ِمْنهُ  الرب االنجيل يبشرنا أن مين. آ .َوِإْن ُكنَّا َنْعَلُم َأنَُّه َمْهَما َطَلْبَنا َيْسَمُع َلَنا، َنْعَلُم َأنَّ َلَنا الطِ 
من كل الذين يدعونه بصدق. الرب علمنا نصلي ونطلب أن يتقدس إسم هللا االب وأن يأتي ملكوت هللا  قريب 

اآلب وأن تكون مشيئة هللا اآلب كما في السماء كذلك على األرض. ويسوع إبن هللا يدعونا أن نصلي بإسمه النه 
   ي، اطلبوا تنالوا ليكون فرحكم كامال.قال: الى االن لم تطلبوا شيء بإسم

 

َوَأمَّا اْلُجُلوُس َعْن   ثم قال لهم:َفَقااَل َلُه: َنْسَتِطيُع. ويسوع سألهم هل يستطيعان أن يشرب الكأس الذي يشربه هو؟ 
ْينِ لوهل كان يشير الى اَيِميِني َوَعْن َيَساِري َفَلْيَس ِلي َأْن أُْعِطَيُه إالَّ ِللَِّذيَن أُِعدَّ َلُهْم.  َواِحدًا َمَعُه  همَصَلُبو الذين  ِلصَّ

وأما ذكره الكأس، . َوُأْحِصَي َمَع َأَثَمةٍ َفَتمَّ اْلِكَتاُب اْلَقاِئُل: ؟ يقول مرقس في هذا الصدد: َعْن َيِميِنِه َوآَخَر َعْن َيَساِرهِ 
ْيفِ الشرير  ِهيُروُدُس اْلَمِلكُ يعقوب، قــتله شربون كأس الشهادة له. أنهم سيلرب يسوع أشار ا ؛ ويوحنا أخو  ِبالسَّ

 .الكأس  اْلَمِسيِح.ِفي اْلَجِزيَرِة الَِّتي ُتْدَعى َبْطُمَس ِمْن َأْجِل َكِلَمِة هللِا َوِمْن َأْجِل َشَهاَدِة َيُسوَع  يعقوب مات في المنفى
ِفي َيِد الرَّبِ  َكْأسًا َوَخْمُرَها ُمْخَتِمَرٌة.  :كما جاء في سفر المزامير الدينونةغضب هللا و الى  يشير في العهد القديم 

  ،ِاْنَهِضي اْنَهِضي. وفي سفر النبي إشعياء: َوُهَو َيْسُكُب ِمْنَها. َيْشَرُبُه ُكلُّ َأْشَراِر اأَلْرضِ  َمآلَنٌة َشَرابًا َمْمُزوجاً 
 ِبِه.  ُقوِمي َيا ُأوُرَشِليُم الَِّتي َشِرْبِت ِمْن َيِد الرَّبِ  َكْأَس َغَض 

 

وربنا يسوع المسيح ذكر الكأس وآشر به الى آالمه وموته هو البار من أجل الخطاة المستحقين غضب هللا  
َر َوأَْعَطى ، يسوع وتالميذه، َوِفيَما ُهْم َيْأُكُلونَ  ،الرَّبَّ َيُسوَع ِفي اللَّْيَلِة الَِّتي ُأْسِلمَ القدوس.  َأَخَذ اْلُخْبَز َوَباَرَك َوَكسَّ

َوَأَخَذ اْلَكْأَس َوَشَكَر َوأَْعَطاُهْم َقاِئاًل: اْشَرُبوا ِمْنَها ُكلُُّكْم أَلنَّ َهَذا ُهَو   َهَذا ُهَو َجَسِدي. ،ِميَذ َوَقاَل: ُخُذوا ُكُلواالتَّالَ 
الرهبة الرب يسوع المسيح إبن هللا في وكان  َدِمي الَِّذي ِلْلَعْهِد اْلَجِديِد الَِّذي ُيْسَفُك ِمْن َأْجِل َكِثيِريَن ِلَمْغِفَرِة اْلَخَطاَيا.

َوَقاَل: َيا َأَبا اآلُب ُكلُّ َشْيٍء ُمْسَتَطاٌع َلَك َفَأِجْز َعنِ ي َهِذِه اْلَكْأَس َوَلِكْن ِلَيُكْن اَل َما  وصلى الى هللا أبيه  والكآبة
   ُأِريُد َأَنا َبْل َما ُتِريُد َأْنَت.

 

الرَّبُّ َنِصيُب ِقْسَمِتي َوَكْأِسي. َأْنَت َقاِبُض  نيابة عنا. ونحن نقول بشكر هلل أبينا: غضب هللا كأس يسوع شرب 
والرب يسوع المسيح انتصر على الموت وعلى من له سلطة الموت، أي إبليس، وانتصر . 16المزمور  .ُقْرَعِتي

، مع هذا َبْل ُروَح اْلُقوَِّة َواْلَمَحبَِّة َوالنُّْصِح.ُروَح اْلَفَشِل،  ليس نا عطاحي وهو أ إنه  على العالم النه لم يخطئ أبدا.



  حقيقي والحيال هطريقفي بإبتهاج سير  ننظر الى ربنا يسوع المسيح و ن أم نقوم و ،  نعيش في الخوفنزيد هل 
  ؟رائد إيماننا ومكمله مخلصنامتطلعين دائما إلى  الممتد أمامنا

 

الحكام والدينيون  . . مفهوم: ُرَؤَساَء اأُلَمِم َيُسوُدوَنُهْم َوُعَظَماَءُهْم َيَتَسلَُّطوَن َعَلْيِهمْ لتالميذه ولنا أيضا يسوع قالو 
. ويستعملون حتى الرصاص  لحكموا للبقاء في السلطة القوانينيغيرون . وهم شاطرين في الوعود يكثروا الكالم 

عليهم   واسيطر يالسلطان الدينيين والسياسيين يكذبوا على الناس و كذب. وال عنفيش في الظالم واليع العالم كله 
إبن هللا الذي له كل  َفاَل َيُكوُن َهَكَذا ِفيُكْم.أيضا: الرب يسوع يقول لنا . ماللسلطة واوالتهديد حب ا للبالفرائض 

ين يرفضون الطاعة ليسوع. هو يدينهم ودينونة هللا تنزل في الواقع على كل الذ السلطان في السماء وعلى األرض 
يُر َتْأُخُذُه آَثاُمُه َوِبِحَباِل َخِطيَِّتِه ُيْمَسُك.   .ر طريقهم، واألشرار بشرهم يسقطون ـس  ـيـَ صدق الصالحين يُ  رِ   الشِ 

 

: َمْن َأَراَد َأْن َيِصيَر ِفيُكْم َعِظيمًا َيُكوُن َلُكْم َخاِدمًا َوَمْن َأَراَد َأْن َيِصيَر ِفيُكْم َأوَّاًل َيُكوُن  علم النجاح الحقيقييسوع  و 
االيمان باهلل االحد يَن. ْن َكِثيرِ ِلْلَجِميِع َعْبدًا أَلنَّ اْبَن اإِلْنَساِن َأْيضًا َلْم َيْأِت ِلُيْخَدَم َبْل ِلَيْخِدَم َوِلَيْبِذَل َنْفَسُه ِفْدَيًة عَ 

والعيش حسب كلمته كما جاءتنا في الكتاب   هو مرتبط بقيامة يسوع من بين األموات في اليوم الثالث بعد صلبه
كما   محبةالو  سالمالتواضع و بل ال. يحسد في حياة المسيحال و غيرة وال   ةنافسمفي خدمة اآلخرين. ال المقدس. 

م حياته فدية من أجلوبذل نفسه عنا. هو نا  أحب   الرسول ه. أخذ خطايانا عليه وأعطانا بر  الخطاة.  نا نحنيسوع قد 
وكما في النهار، لنسلك سلوكا الئقا: ال في العربدة والسكر وال في الفحشاء بولس كتب لنا بالروح القدس يقول: 
َهَواِت.ا الرَّبَّ َيُسوَع اْلَمِسيحَ اْلَبُسو واإلباحية وال في النزاع والحسد وإنما  نحن و   َواَل َتْصَنُعوا َتْدِبيرًا ِلْلَجَسِد أَلْجِل الشَّ

  : يا رب، إليك التجأت فال تدعني أخيب مدى الدهر، بعدلك نجني، أدر أذنك نحوي وأنقذني سريعا. آمينصلين
 .   اْلَمِسيَح ِفي َعَدِم َفَساٍد. آِمينَ َالنِ ْعَمُة َمَع َجِميِع الَِّذيَن ُيِحبُّوَن َربََّنا َيُسوعَ آمين. . الحيالمسيح باسم يسوع 

 
 


