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قيقيعنى الحرِفُ المعة التلميذُ يظيمالع ةعمليوم الج 
____________________________________________________________ 

ي ون بيوم الجمعة العظيمة حتفل المسيحي مسأو ما ي نْدضِ ب ى ععزينَـ البالح ـةعميومِ الج ة 
 هـذا الـدرس لهذا، سوف نُخَصـص . حيث يتذكرون اليوم الذي مات فيه يسوع على الصليب

خطايا العالم لدراسة نموت يسوع ع نس عقدف على بعض كما أننا . ما يقوله الكتاب المسنتعر 
 ن هذا كُلِّه هو أننـا األهم م و . تَه و م األحداث التي رافَقَتْ العهد القديم عن موت يسوع، و بوءات نُ

 . وللعالم أجمع لي ولك يسوع أهمية موت سنرى

 دد نقرأ في سفْر العـ بوءات العهد القديم عن موت يسوع المسيح؟ نُ ه تْ ما الذي قالَ إذاً،
ب راحوا ني إسرائيل في العهد القديم أن ذَ تَ ي م رون على اهللا وعلى النبيوسى بشأن الطعام الـذي م 

 ي منـه بِـ لْ وقفهم القَ م ورأى م ه مر ذَ وقد سمع اهللا تَ . مصر أرضِ من خَرجوا يأكلونه بعد أن انوا ك
م نَأ وم وسى فعاقبهم بأن ر َل س اتيعليهم ح وعندها، الـتمس الشـعب . ة فمات منهم كثيرون سام 

اتيلِّي إلى اهللا كي يرفع عنهم الحصي موسى أن نم امة الس . 

ى عاليـاً يرفعها نُحاسيةً و حيةً لموسى أن يصنَع فَّع لهم موسى، قال الرب شََ بعد أن تَ  عـل
دقَ أما إذا لَدغَتْ . حيا ي ة حاسي النُّ فكل من لُدغَ ونظر إلى الحية . عمود صـي ةٌ إنساناً ورفض أنيح 

و ع د ظُ نْ اهللا فلم ي ر يإلى الح النُّ ة حاسي اإليمان فإنه يموت عينِ ب ة . 

 ٍل من األشـكاِل كْ شَ كانت هذه الحية ترمز بِ . ة هذا بيسوع المسيح ق تساءل عن عال وربما تَ
 وكَما رفَع موسى الْحيةَ في الْبريـة هكَـذَا " ١٦ - ١٤ : ٣ لهذا نقرأ في إنجيل يوحنَّا . سوع ي إلى

ي َأنغنْبـةُ ييداةُ اَألبيالْح لَه ْل تَكُونب بِه نْؤمي نكُلُّ م كلهالَ ي انِ، ِلكَياِإلنْس ناب فَعري . َألنَّـه 
ْل تَكُونب ،بِه نْؤمي نكُلُّ م كلهالَ ي ِلكَي ،يدحالْو نَهذََل ابتَّى بح الَماُهللا الْع بهكَذَا َأح ـاةُ لَهيالْح 

. " اَألبديةُ



 إلى الحية النحاسية بقلبٍ مؤمنٍ نجا من الموت فـي زمـن ر ظَ من نَ لَّ وهكذا، كما أن كُ
 . من ينْظُر إلى يسوع المسيح ويقْبلُه مخَلِّصاً لحياته ينجو أيضاً من الهالك األبدي لَّ موسى، فإن كُ

 المسيح ي إشعياء عن موت المسيح قبل نحو سبعمئة سنَة من مجيئ كذلك، فقد تَحدث النب
 من صدقَ خَبرنَا، " : عن يسوع التاليةَ ةَ النبوء ٣ - ١ : ٥٣ فنحن نقرأ في سفْر إشعياء . إلى األرض

 يابِسة، الَ صورةَ لَه والَ جمـاَل وِلمنِ استُعلنَتْ ذراع الرب؟ نَبتَ قُدامه كَفَرخٍ وكَعرق من َأرضٍ
هفَنَشْتَهِي نْظَرالَ مو ،هِإلَي نِ، . فَنَنْظُرـزالْح خْتَبِـرمـاعٍ وجُل َأوجالنَّاسِ، ر نخْذُوٌل ممو تَقَرحم 

بِه تَدنَع فَلَم تَقَرحنَا، موهجو نْهتَّرٍ عسكَمو " . 

 أن يسوع عانى من شَك الناس فيه وعدم إيمانهم به رغـم أن ل هذه اآليات رى من خال نَ
 فقد كان يعـيشُ . كما أنه عانى من احتقارِ الناس له . اهللا اآلب أعلَن عن نفسه ورسالته من خالله

 يعـانون وقد جاء يسوع في وقت كان فيه اليهود . في قرية النَّاصرة غير الشهيرة في ذلك الوقت
الروحي والموت الجفاف نفُضونه مري ملَهعا جمم . ـنإلى جانب هذا كُلِّه فقد عـانى يسـوع م 

 قوا في وجهه، وضـربوه ص ب والجنود الرومانيين العذاب الجسدي واإلهانة حيث أن القادة اليهود
 . بشدة على رأسه مراراً، وأهانوه

نقرأ في س ـا " ٦ - ٤ : ٥٣ فْرِ إشعياء ثُملَهمنَـا تَحاعجَأوا، ولَهمانَنَا حزَأح نلك . ـننَحو 
 . وهو مجروح َألجِل معاصينَا، مسحوقٌ َألجِل آثَامنَـا . حسبنَاه مصابا مضروبا من اِهللا ومذْلُوالً

 ملْنَا كُلُّ واحد ِإلَى طَرِيقـه، . كُلُّنَا كَغَنَمٍ ضلَلْنَا . شُفينَا ) أي بِجِراحه ( ه تَْأديب سالَمنَا علَيه، وبِحبرِ
 نرى في هذه اآليات نُبوءةً واضحةً عن خطَّة اهللا للخالصِ مـن . " والرب وضع علَيه ِإثْم جميعنَا

 ص نيابةً عن جميعِ البشَرِ، وسوف يـدفَع ُأجـرةَ فسوف يعاني هذا المخَلِّ . خالِل المسيحِ الموعود
 . على هذه األرض ) أو سيعيش ( خطية كل إنسانٍ عاش

الَب " : نُبوءةً ُأخرى عنِ المسيحِ ١٦ : ٢٢ ونقرُأ في المزمور ي كـ  . َألنَّه قَـد َأحاطَـتْ بـِ
 إن هذه النبوءةَ عجيبةٌ حقَّاً ألن عقوبة اإلعدام . " ي ورِجلَي ثَقَبوا يد . جماعةٌ من اَألشْرارِ اكْتَنَفَتْني

 وقد أحاط الجنـود الرومـان . صلْباً لَم تَكُن مستخدمةً في ذلك الوقت، بل ابتَكَرها الرومان الحقاً
. دون أن يدروا دقُّوا يديه ورِجليه بمسامير طويلة فتَمموا تلك النبوءةَ بيسوع و



قابينا على وصايا اهللا لقد كان الموت هو عدنا نحن بسبب خطايانا وتَع . اهللا شـاء نلك – 
 وهكذا، فقـد أخـذ اُهللا هيَئـةً . أن يوجِد لنا حال فَعاالً لمشكلة الخطية – بمقْتَضى محبته ورحمته

 ا، وبذََل نفسه طواعيةً عن كُلِّ واحد منَّا بشريةً، وجاء إلى األرض قبل نحو ألفي سنَة، وعاش بينن
 . لكي يصاِلحنا مع اهللا اآلب ويعطينا حياةً أبديةً

 واآلن، ما هي األحداثُ التي أحاطَتْ بموت يسوع المسيح؟

 نقرأ في العهد الجديد أن يسوع تنبأ فنحن . موته وقيامته ن بوءات يسوع نفسه ع نُ ، أوالً
 ٣١ : ٨ فهو يقول في إنجيـل مـرقُس . عن ثالث مرات أنه سيموت ويقوم من الموت ما ال يقل

يوخِ ورَؤسـاء ) يسوع ( وابتَدَأ "  يعلِّمهم َأن ابن اِإلنْسانِ ينْبغي َأن يتََألَّم كَثيرا، ويرفَض من الشـُّ
بقْتََل، ويو ،ةالْكَتَبو نَةالْكَه قُومامٍ يَأي ثَالَثَة دقُس . " عر٣٣ : ١٠ كما أنه قال لتالميذه في إنجيل م - 

٣٤ " كُمحفَي ،ةالْكَتَبو نَةالْكَه اءَؤسِإلَى ر لَّمسانِ ياِإلنْس نابو ،يمشَلِإلَى ُأور ونداعص نا نَحه ون 
 فَيهزُأون بِه ويجلدونَه ويتْفُلُون علَيه ويقْتُلُونَه، وفي الْيومِ ى اُألممِ، علَيه بِالْموت، ويسلِّمونَه ِإلَ

قُومي الثَّاِلث " . 

 وهذا يرينا أن يسوع كان يعرف ما سيحدث له؛ بل إنه جاء لكي يموت بدالً عنَّا ألن تلك
 . خطايانا ن ع هي الطريقة الوحيدة التي وضعها اهللا للتكفير

 ين بيوم الجمعـة احتفال المسيحي ب ب س فَ . خيانة يسوع، والقبض عليه، ومحاكمتـه ، ثانياً
أح نض للخيانة ميسوع تَعر العظيمة هو أن تالميذه د ) أال و ه وأنـه ) " يهوذا اِإلسـخريوطي " و ، 

ح و ك م ةظاِلم حاكَماتو م ، األلَمِ م أشَد تألَّم نا أنهلأج عظيمـة " وتوصف هذه الجمعة بأنهـا . ن " ألن 
الخالص الذي نشأ ع ن مكن أني مجـيء . يحدث لنا موت يسوع هو أعظم شيء وفي الحقيقة أن 

 وال يمكـن ألي . المسيح إلى أرضنا، وموته، وقيامته هي أهم ثالث أحداث في تاريخنا البشـري
 لمـاذا؟ . شيء أهم من هذه األحداث ن أن يخبرنا ع أو تلفزيوني أو برنامجٍ إذاعي لَّةْ ج أو م كتابٍ
بموت المسيح وقيامته ) أو عدم إيماننا ( حياتنا األبدية تتوقف بالكامل على إيماننا ألن .



أنا األناجيل األربع فسوف نرى كيف أن يهوذا اِإلسخريوطي خان يسوع وباعـه ر وإن قََ
دامِ ال و جنود بعض ال جاء ، ماني ي س ثْ فبعد أن صلَّى يسوع في بستان ج . لفضة بثالثين قطعة من ا  خـُ

 . من عند رؤساء الكهنة والفريسيين وقبضوا عليه

 فقد خضع يسوع لعـدد مـن . بكل معنى الكلمة وجائرةً أما محاكمة يسوع فكانت ظالمةً
نّان المرئيس الكهنة الحالي في ذلـك ( قيافا أمام ، و ) نة السابق رئيس الكه ( حاكمات السريعة أمام ح 
 وأمـام ، ) الحاكم الروماني على اليهوديـة ( بيالطُس ، وأمام المجلس األعلى لليهود، وأمام ) وقت ال

 . اً ب لْ وكانت نتيجة تلك المحاكمات هي الحكم على يسوع بـالموت صـ . ) حاكم الجليل ( هيرودس
 ورغم هـذا . ين ين والقادة السياسي يهود واألمم، ومن القادة الديني وهكذا، فقد تَم رفض يسوع من ال
 ين والناس وقـال لهـم فهو الوحيد الذي وقف أمام القادة الديني . كله، كان يسوع كامالً وبال خطية

نْكُ " وثقة رأة بكل جم نم ة ميكِّتُني على خَطب؟ ي " 

 لِّق يسـوع ع سعة صباحاً من يوم الجمعة ذاك، ففي نحو الساعة التا . صلْب يسوع ، ثالثاً
 ومن أجل تعليقه على الصليب قام الجنـود ". ة م ج م الج " أو " ة ثَ ج الجلْ " على الصليب على تَلَّة تُدعى

ي قِّ يديه ورجليه بمسامير طويلة قبل أنالرومان بِد ثبتوه فَ روكان هـذا . في مكانه عوا الصليب وي 
 ت في الجزء وتُثَب على لوحة ب تَ وكانت جريمة الشخص المصلوب تُكْ . الحدود بعد ه مؤلماً إلى أ لُّ كُ

 . األعلى من الصليب

القادة لم يجدوا على يسوع أي وحيث أن تُه م فقد كتبوا ة " هـودالي كلم رِيالنَّاص سوعي ." 
 وكـان األشـخاص . ينهم، ثم اقترعوا على قميصـه كما أن الجنود أخذوا ثيابه واقتسموها فيما ب

سخَلًِّص نفسه خَ الواقفون يي نِ الصليب وأننْزِل عي ونه أنديتَحيسوع و نرون م . 

 ورغم كـل . األول عن يمينه والثاني عن يساره : وكان هناك ِلصان مصلوبان مع يسوع
 لألشخاص الـذين أسـاؤوا اليـه ر فَ ، إالَّ أنه غَ الساعات في تلك يسوع كان يشْعر بها اآلالم التي

 على كل األرض من الساعة الثانية عشرة ظهراً إلى السـاعة الثالثـة ثُم صارت ظُلمةٌ . وصلبوه
 الهيكل من جاب وعندها انشق ح . في يدي اآلب السماوي ه استودع يسوع روح ، وأخيراً . عصراً

فال يمكن . أصبحتْ الغيةً وال حاجةً لها والذبائح قد الطقوسِ الى أن جميع أعلى إلى أسفل إشارة



أو طقوسٍ دينية أن بانٍ أو احتفاالتخطاياهم تُ ألي م نخَلِّـص . خَلِّص الناس مفيسـوع هـو الم 
 . الوحيد

 وع، ففي يوم الجمعة الذي صلب فيه يس . ردود األفعال المختلفة على موت يسوع ، رابعاً
 كما أن الكثيرين وقفوا عنـد الصـليب ورأوا مـا . شارك الكثيرون في األحداث المحيطة بموته

ي إنجيـل فمثالً، وكان لكل شخص تجاوبه الخاص والشخصي مع يسوع المسيح؟ . حدث  نقرأ ـف
 علَيه قَـد صـدر، فَلَما رَأى يهوذَا مسلِّمه َأن الْحكْم " : بحسب الترجمة التفسيرية ٥ - ٣ : ٢٧ متَّى

 قَد َأخْطَْأتُ ِإذْ سـلَّمتُكُم : نَدم ورد الثَّالَثين قطْعةً من الْفضة ِإلَى رَؤساء الْكَهنَة والشُّيوخِ، وقَاَل
 قَى قطَع الْفضـة فـي الْهيكَـِل فََألْ ! لَيس هذَا شَْأنَنَا نَحن، بْل هو شَْأنُك َأنْتَ : فََأجابوه . دماً برِيئاً

هشَنَقَ نَفْسو بذَه فَ، ثُمرانْصو " . 

طرسا بستعد أمالً الذي تفاخر بأنه مدات ، يسوع عن للموت بـرفقد أنكـره ثـالث م . 
 . ع جاء الجنود وقبضوا على يسو ن حي وا هرب ن الذي وباقي التالميذ وكذلك الحال بالنسبة ليوحنَّا

 ليسوع واستجوبه بشأن زائفةً أجرى محاكمةً " حنَّان " ونرى أيضاً أن رئيس الكهنة السابق
 . ليسوع أخرى زائفةً وأجرى محاكمةً " قيافا " ثم جاء رئيس الكهنة . األمور التي كان يعلِّمها للناس

 . ورغم أنه كان يعلَم أن يسوع بريء، إالَّ أنه أسلمه للصلب

ثُم نقرأ ع ن نشليم اللواتي تَبِعنساء أور عليه يسوع ننُحوي لْوِلْنوي نحيسـوع لَ . ور نك 
نقال له " كُنوعلى أوالد كُنعلى أنفُس بل ابكين على ال تَبكين ،شليمأور ناتفقـد كانـت . " يا ب 

 . النسوة يجهلْن أهمية موته أولئك

 لكـنهم كـانوا . وا ينَفِّذون أوامر قادتهم ويعتقدون أنهم يقومون بـواجبهم أما الجنود فكان
 وهو قائد ( نقرأ أن قائد المئة نا لكن . أهانوه، وعاملوه بقسوة و , نبين أيضاً ألنهم استهزأوا بيسوع مذ

روماني مسؤول ع رأى انشقاق حجاب الهيكل والزلزلة التي حصلت عنـد مـوت ) مئة جندي ن 
. " هذا ابن اِهللا حقاً كان " يسوع فقال



 ، ه ر ك سـتُنْ م ما هو تجاوبك مع يسوع الذي بذل نفسه ألجلك؟ هل ستهرب، َأ وماذا عنْك ؟
تبكي عليه، َأ س َأم م تْ تَ س ب ع عنى درك تُ كنتَ ذا ؟ فإ هفَ ، ت يسوع على الصليب و م م م المؤكـد أنـك ن 

 لم تكُن تعرف أهمية موت يسوع فأرجو أن تُصـغي أما إذا . ستتبعه وتحبه وتخدمه من كل قلبك
 : جيداً

 . يسوع المسيح مات لكي يكَفِّر عنِ الخطايا التي اقترفناها نحن بحقِّ اهللا القُـدس ، والً أ
جميع الناس خُطاة ويستحقون الموت ُئ السي فالخبر ٢٣ : ٣ فنحن نقرأ في رسالة رومية . هو أن 

 أن اإلنسان الـذي ٨ - ٧ : ٨ كما نقرأ في رسالة رومية . " ُأوا وَأعوزهم مجد اِهللا ِإذ الْجميع َأخْطَ "
 . طة الجسد ال يستطيع أن يرضي اهللا يعيش تحت سلْ

 : ٣ نقرأ في رسـالة روميـة . أما الخبر السار فهو أن اهللا وضع خطةً لخالص اإلنسان
 فالسبب األول الذي يجعـل مـوت وهكذا، . ا أمام اهللا أن يسوع مات لكي يفدينا ويبررن ٢٥ - ٢٤

هِميسوع م ربصالحنا معه اً لكل إنسان هو أنه مات بدالً عنا لكي ينا أمام اهللا وير . 

 في ) أو الشريعة ( فاهللا لم يعط الناموس . يسوع مات لكي يفدينا من لَعنة الناموس ، ثانياً
فقد كانت جميع الشرائع المعطاة لبنـي إسـرائيل هـي . نا خالص أو نا لتبرير العهد القديم كوسيلة 
 تحرير بني إسرائيل من العبودية، ثم أعطـاهم على – أوالً – اهللا عمَل فقد . نعمة مجانية من اهللا

 لكن معلِّمي الدين اليهـود أسـاؤوا تفسـير . الوصايا العشر إلرشادهم إلى كيفية العيش كمؤمنين
 ع الطقسية والمدنية واألخالقيـة هـو ائ للشر أن تطبيقهم الحرفي راحوا يعلِّمون الشعب و الشريعة

 . م ه يخَلِّص س الذي

 وهكذا، بقي اليهود ألجيال عديدة يحاولون تخليص أنفسهم من دينونة اهللا عـن طريـق
فْ ح ـق الشـريع . الشريعة ظطَبي شخصٍ يسـتطيع أن نحيث أنه ما م ِلكن ة بحـذافيرها دون أن 

 لهذا يقول الرسـول . أصبحت هذه الشريعة لعنةً على الشعب بدالً من أن تكون بركَةً لهم , ئ يخط
 كمـا " ! َألنَّه ِإن كَان بِالنَّاموسِ بِر، فَالْمسيح ِإذًا ماتَ بِالَ سببٍ " ٢١ : ٢ بولس في رسالة غالطية

 . " اَلْمسيح افْتَدانَا من لَعنَة النَّاموسِ، ِإذْ صار لَعنَـةً َألجلنَـا " ١٣ : ٣ أنه يقول في رسالة غالطية
. وهذا يرينا أننا نَنال الخالص ال بسبب طاعتنا المحدودة، بل بسبب نعمـة اهللا غيـر المحـدودة



 كي يفدينا من لعنـة وهكذا، فالسبب الثاني الذي يجعل موت يسوع مهِماً لكل إنسان هو أنه مات ل
 . الناموس ألن الناموس ال يقْدر أن يخَلِّصنا

 ففي العهد القديم، وعد . يسوع مات لكي يهدم الحاجِز الموجود بين اليهود واُألمم ، ثالثاً
 هـذا وقد ظَن الكثير من اليهود أن . اهللا أنه سيبارك كل اُألمم والشعوب من خالل يسوع المسيح

 أن يسوع مات لكي يزيـل ١٩ - ١٣ : ٢ لكنَّنا نقرأ في رسالة أفسس . الوعد يقْتَصر عليهم وحدهم
 فَمن خالل موت يسوع على الصليب زالت كل الحـواجز الفاصـلة . الحاجز والعداوة بين البشَر

 بإمكاننا أن نتمتَّع بوحدة وهكذا، أصبح . بين الناس ألن يسوع أحبنا جميعاً ومات من أجلنا جميعاً
نا حعمجالمسيح هو الذي ي صليب اآلخرين ألن عم ةـُل مـوت . قيقيعجإذاً، السبب الثالث الذي ي 

 يسوع مهِماً لكل إنسانٍ هو أنَّه مات لكي يهدم الحاجز الفاصل بين اليهود واألمم، وبين اإلنسـان
 . وأخيه اإلنسان

 نا وتصـالحنا برر فحيث أننا تَ . ع مات لكي يزيل خوفنا من الناس والظروف يسو ، رابعاً
 فـاهللا . تَهزِمنا أن أو ظروف وة قُ مكن ألي نا فال ي ع وطالما أن اهللا م . معينَاً لَنا مع اهللا، أصبح اهللا

 . لِّ ما من شأنه أن يؤذينا وهو قادر على حمايتنا من كُ . هو الذي اختارنا، ودعانا، وبررنا مجاناً
 ونَحن نَعلَم َأن كُلَّ اَألشْياء تَعمُل معا ِللْخَيـرِ " ٢٨ : ٨ لهذا يقول الرسول بولس في رسالة رومية

هدقَص بسح ونوعدم مه يناَهللا، الَّذ ونبحي يناُهللا " ٣١ كما أنه يقول في العـدد . " ِللَّذ كَـان ِإن 
 اً لكل إنسان هـو أنـه م هِ فإن السبب الرابع الذي يجعل موت يسوع م ، وهكذا " معنَا، فَمن علَينَا؟

 . مات لكي يحررنا من الخوف والعبودية

 نقرأ في رسـالة كورنثـوس . يسوع مات لكي يحررنا من الطموحات الخاطئة ، خامساً
 جِل الْجميعِ كَي يعيشَ اَألحياء فيما بعد الَ َألنْفُسهِم، بْل ِللَّـذي مـاتَ وهو ماتَ َأل " ١٥ : ٥ الثانية

قَامو هِملي . " َألجالرسول بولس يقول للمؤمنين في رسالة فيلب ٤ : ٢ كما أن " داحوا كُلُّ والَ تَنْظُر 
 وهكذا، فإن السبب الخـامس الـذي . " ما هو آلخَرِين َأيضا ِإلَى ما هو ِلنَفْسه، بْل كُلُّ واحد ِإلَى

هِ يجعل موت يسوع م الطموحات واألهداف الخاطئة، م ننا مررحاً لكل إنسان هو أنه مات لكي ي 
. وتمركزنا حول أنفسنا ومن االستقالل عنِ اهللا، ومن أنانيتنا



ى هذا هو المعنى الحقيقي ليوم الجمعة ا  لعظيمة الذي نتذكَّر فيه موت يسوع ألجلنـا عـل
 . الصليب

جبرنام نم في درسٍ جديد نَلقاكُم ـات ، " تلمذة " وإلى أنوالتحي اُألمنيـات نَّا أطيبم لكُم . 
. آمين . ركُم في المسيحِ يسوع وسالم اِهللا الذي يفوقُ كُلَّ عقٍْل يحفَظُ قُلوبكُم وأفكا


