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 َصالة 1

 

 
س مجموعتك وهذا البرنامج التدريبي لبناء كنيسة المسيح.  قائد المجموعة:  َصلِّ وكرِّ

 

 دقيقة( 02) ُمشاركة 2

 إنجيل مرقُس

 
ِمن دفاتر مالحظاتكم( ما تَعلَّمتموه ِمن أوقات خلوتكم الشخصية مع هللا  أو اقرأوابإيجاز ) تناوبوا وشاركوا

 (.11: 11 – 1: 8حول المقطع الكتابي الُمَعيَّن لكم )مرقس 

 أصغوا إلى الشخص الذي يُشارك، وتعاملوا مع ما يقوله بجديَّة، واقبلوه. ال تُناقشوا األمور التي يُشاركها.

 

 ق(ائدق 5) حفظ 3

 31-33: 12َمْرقُس  الَمَحبَّة:

 

 . 01-02: 10مرقس  )في مجموعات ثُنائية(: المحبَّة: راجعوا

 

 دقيقة( 85) تعليم 4

 الُجمعة الَعظيمة:

 ذكرى موت يسوع المسيح

 

: يوم الجمعة العظيمة هو عيد مسيحيٌّ نَتََذكَّر فيه موت يسوع المسيح. وسوف نَتعلَّم ما يقوله الكتاب ُمقدِّمة

الُمقدَّس عن موت يسوع المسيح عن خطايا العالم. وسوف نَرى كيف أنَّ العهد القديم قد تَنَبَّأ عن موت المسيح. 

ف نَعرف لماذا يَُعدُّ موت يسوع على الصليب المسيح على الصليب. وسو كما أننا سنرى ما حدث عندما مات

ا لنا.   ُمِهم ًّ

 

في التقويم اليهودي، يبدأ يوم الُجمعة ِمن َمغيب شمس يوم الخميس، وينتهي بشروق الشمس صباح يوم 

الجمعة. وهكذا، فقد تََعرَّض يسوع للخيانة، والمحاكمة، والصلب، والموت، والدفن يوم الجمعة. ومع أنَّ 

تلك الُجمعة "الُجمعة الحزينة"، إالَّ أننا ندعوها "الُجمعة العظيمة" ألنَّ الخالص الذي حصلنا  البعض يدعو

ا  أفضل شيء  عليه بسبب موته بدالًّ عنَّا هو  يمكن أن يحدث لنا! ورغم أنَّ تلك الجمعة كانت حزينةًّ جد ًّ
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وات. فقد كان موت يسوع المسيح هو للتالميذ، إالَّ أنها أصبحت يوم فََرح بعد قيامة يسوع المسيح ِمن األم

 النصف األول ِمن أهم َحَدث في تاريخ البشريَّة كلها: موت وقيامة يسوع المسيح!

 

ُحف، وال في اإلذاعة والتلفاز، وال  وهكذا، ليس هناك َحَدث في التاريخ، وال في الُكتُب، وال في المجالت والصُّ

 وت يسوع المسيح وقيامته!في أي وسيلة إعالميَّة أُخرى أهم وأعظم ِمن م

 

 أ( نُبوءات َعْن موت يسوع المسيح
 

 

 .ِمْن ِسْفر الَعَدد هو صورة توضيحيَّة في العهد القديم عن موت يسوع المسيح 21األصحاح  -1

 

 . 1-4: 01ِسْفر الَعَدد  اقرأأ( 

قبل الميالد. فقد تََذمَّر بنو إسرائيل على  1422نقرأ في ِسْفر الَعَدد في العهد القديم َعن حادثة وقعت قبل سنة 

ون بها  وال ِسيَّما بسبب الطعام الذي كانوا يأكلونه في  –هللا وعلى النبيِّ ُموسى بسبب الضيقات التي كانوا يَُمرُّ

َرهُم ورأ ى موقفهم القَْلبِيَّ منه وِمْن ُموسى فعاقبهم بأْن أَْرَسل عليهم َحيَّات  سامَّة الصحراء. وقد سمع هللا تََذمُّ

فمات منهم كثيرون. وبعد أْن تََشفَّع لهم موسى، أََمَر الربُّ موسى أن يَْصنَع َحيَّةًّ نُحاسيَّة وأن يرفعها عاليًّا على 

ا إذا لََدَغْت َحيَّةٌ إنسانًّا ورفض أْن  .النُّحاسيَّة يَحيا عمود َعال  كي يراها الجميع. فكل َمْن لُِدَغ ونظر إلى الحيَّة أمَّ

 يَُصدِّق َوْعَد هللا فلم يَْنظُر إلى الَحيَّة النُّحاسيَّة بَِعْيِن اإليمان فإنه يموت. وهكذا، فقد كان الشَّْرطُ الَوحيُد الذي

 . ويُطيعوهابكلمته  يؤمنواَوَضَعهُ هللاُ للُخطاِة َكْي يَْحيوا هو أن 

 

 .11-14: 0يوحنَّا  اقرأب( 

افي العهد الجديد، بَيََّن يسوع معنى هذه الصورة الرمزيَّة. فالحيَّة النُّحاسيَّة التي ُرفَِعت على َعمود  كانت   َرْمزًّ

ليب. وقد كان موت يسوع المسيح على الصليب هو  ذلك  تحقيقيُشير إلى يسوع المسيح الذي ُرفَِع على الصَّ

 بيسوع المسيح لن يَهلِك، بل تكون له الحياة األبديَّة! يؤمن. وُكلُّ َمن الرمز

 

ة في العهد القديم عن موت يسوع المسيح 12: 23 – 13: 22إشعياء  -2  .هي نُبوءة ُمِهمَّ

 

ل.أ  نظُر الدليل الخامس، الُملحق األوَّ
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ة أخرى في العهد القديم عن موت -3  .المسيح يسوع نبوءات ُمِهمَّ

 

 

 .10-10: 11زكريَّا  اقرأأ( 

 

قبل الميالد عن الثمن الذي قبضه يهوذا ُمقابل خيانته ليسوع،  502هذه نُبوءة يَرِجع تاريخها إلى سنة 

: 02؛ 11-14: 01وعن ما فعله يهوذا بالنقود، وعن كيفية استخدام ذلك المال في نهاية المطاف )َمتَى 

0-12 .) 

 

 . 12: 10زكريَّا  اقرأب(  

 

 (.02-04: 11. وقد رأى يوحنَّا هذا ُكلَّه )يوحنَّا نديٍّ يَطعن جنب يسوع بَحْربَةهذه نُبوءة عن جُ  

 

 . 01-02: 11والمزمور  00المزمور  اقرأج(  

 

قبل الميالد، وهي تتحدَّث عن آالم يسوع الكثيرة على  1222يَرِجع تاريخ هذه النبوءات إلى نحو سنة 

ل (. وسوف يَقتسم 18-11: 11؛ يوحنَّا 11: 00يب. فسوف يقوم أُناٌس أشراٌر بصلبه )المزمور الصَّ

(. وسوف يُحيط به األشرار 04-00: 11؛ يوحنَّا 18: 00البعض ثيابه ويَقترعون عليها )المزمور 

ونه، ويحتقرونه، ويسخرون منه، ويُسيئون إليه )المزمور  (. 44-01: 02؛ َمتَّى 2-1: 00ويذمُّ

(. وسوف يُعاني يسوع أَشدَّ 08: 11؛ يوحنَّا 15: 00وسوف يَشُعر يسوع بَعطَش شديد )المزمور 

 (. 41: 02؛ َمتَّى 1: 00الُمعاناة بسبب ترك هللا اآلب له )المزمور 

 

 .5: 01المزمور  اقرأد(  

 

ليب )لوقا    (. 41 :00هذه النبوءة هي عن  الكلمات األخيرة التي نَطَق بها يسوع على الصَّ

 

 . 8-1: 42المزمور  اقرأهـ( 

 

هذه النبوءة هي عن الذبيحة الجسديَّة التي قَدَّمها يسوع المسيح والتي َحلَّت َمَحلَّ جميع الذبائح 

 (. 12-5: 12الحيوانيَّة والتي تَْجَعل الُمؤمنين به ُمقَدَّسين )عبرانيِّين 
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 ب( األحداث التي أحاطت بموت يسوع المسيح
 

 .نبوءات في العهد الجديد عن موت يسوع المسيح -1

 .04-00: 12؛ 01: 1؛ 01: 8مرقُس  اقرأ

ات على األقل قبل موته بأنه سيموت ويقوم ِمن الموت. وقد تنبَّأ بالتفصيل  المسيح فقد تنبَّأ يسوع ثالث مرَّ

حدوث ذلك. فسوف  مكانحدوث ذلك، وعن  موعدسيفعل ذلك، وعن  َمنسيَحُدث له، وعن  ماالدقيق عن 

ون بأنه المسيَّا.  يخونه أحدهم ويَُسلِّمه إلى القادة الدينيِّين اليهود في أوُرشليم. وسوف يرفضه هؤالء وال يُقِرُّ

ومان األَُمِميِّين. وسوف يَْسَخر منه األُمميُّون،  وسوف يُدينونه، ويَحُكمون عليه بالموت، ويَُسلِّمونه إلى الرُّ

دونه، ويَقتلونه في نهاية المطاف. وبعد ثالثة أيام، سوف يقوم ِمن الموت! وقد تنبَّأ يسوع ويبصقون عليه، ويَجل

أن تَْحُدث ألنها ُجزء ِمن خطة هللا األزليَّة، وألن العهد القديم كان قد تنبَّأ عنها،  ال بُدَّ أنَّ كل هذه األحداث 

 وألنها الطريقة الوحيدة للتكفير عن الخطايا!

 

جميع تلك النبوءات عن موت يسوع وقيامته كما تنبَّأ بها يسوع نفسه وكما وردت في العهد القديم.  وقد تََحقَّقت

وليس هناك نبيٌّ آخر يُماثِل يسوع! كما أنه ال يوجد نبيٌّ آخر تنبَّأ بمثل هذه النبوءات الدقيقة! كذلك، فقد ُصلِب 

في تاريخ البشريَّة وال نبيٍّ زائف  قام ِمن األموات!  يسوع وقام ِمن األموات بالفعل. وما ِمن نبيٍّ حقيقيٍّ آخر

فجميع األنبياء الذين عاشوا على َمرِّ الُعصور ماتوا وما زالوا في قبورهم. ولَِكنَّ يسوع المسيح هو اإلنسان 

بيٍّ الوحيد الذي قام ِمن األموات وما زال حي ًّا! وهذه الحقيقة هي دليل قاطع على أنَّ يسوع المسيح هو أعظم ن

، بل هو أكثر ِمن ذلك بكثير! د نبيٍّ  على اإلطالق. ولَِكنَّ يسوع ليس ُمَجرَّ

 

 .خيانة يسوع، والقبض عليه، وُمحاكمته -2

 

ة. وبعد صالته في بستان  نقرأ في األناجيل األربعة كيف أنَّ يهوذا خان يسوع ُمقابل ثالثين قطعة ِمن الفضَّ

اس الهيكل باعتقال  ه. جثسيماني، قام ُحرَّ

 

 أ( ثالث ُمحاكمات أمام اليهود.

 

 . 21-11: 00؛ لوقا 18-52: 01؛ َمتَّى 04-11، 14-10: 18يوحنَّا  اقرأ
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باح الباكر ليوم الُجمعة، ُحْوِكَم يسوع أمام َحنَّان الذي كان َوالِد زوجة قَيافا.  ما بين ُمنتصف اللَّيل وساعات الصَّ

ا، اجتمع جميع القادة اليهود في الَمْجَمع  ا للكهنة في تلك السنة. وأخيرًّ ثُمَّ ُحْوِكَم أمام قَيافا الذي كان رئيسًّ

 وحاكموا يسوع. 

 

 ات أمام األَُمم.ب( ثالث ُمحاكم

 

 . 42-08: 18؛ يوحنَّا 05-1: 00لوقا  اقرأ

ا على اليهوديَّة. ثُمَّ ُحوِكم يسوع أمام الملك  في فجر يوم الجمعة، ُحوِكم يسوع أمام بيالطُس الذي كان حاكمًّ

ةًّ أُخرى.  ا، قام بيالطُس بُمحاكمته َمرَّ ا على الجليل. وأخيرًّ  هيرودس الذي كان حاكمًّ

 

اليهود  ُحوِكم يسوع وُرفَِض ِمن اليهود واألَُمم. وقد تَمَّت إدانته وقَتلُه على يد ُكلٍّ ِمن القادة الدينيِّين وهكذا، فقد

ا! لطات المدنيَّة في العالم. ومع ذلك، فقد كان بريئًّا تمامًّ  والسُّ

 

 .َصْلب يسوع -3

 

 . 40-11: 11؛ يوحنَّا 51-01: 00لوقا  اقرأ

نيسان/إبريل، ُصلَِب يسوع في موِضع  يُقال له  15ِمن صباح يوم الجمعة الموافق في نحو الساعة التاسعة 

-01: 04؛ لوقا 11: 00"َمْوِضع الُجْمُجَمة". وقد َدقَّ الُجنود يديه وقدميه بمسامير حديديَّة طويلة )المزمور 

. ثُمَّ رفعوا الصليب ع05: 02؛ يوحنَّا 42 فليِّ ِمن ( ُمَسمِّرين إيَّاه على صليب  خشبيٍّ اليًّا وأنزلوا الجزء السُّ

ليب في مكانه. وقد كان األلم الناشئ عن َدقِّ المسامير في  الخشبة العموديَّة في ُحفرة في األرض لتثبيت الصَّ

ا أَشدَّ األلم. وقد كان  ليب لساعات، كان ذلك كله مؤلمًّ يديه وقدميه، وعن رفع الصليب، وعن التَّعليق فوق الصَّ

ْلب ِمن أقسى طُُرق اإلعدام المعروفة آنذاك. فقد كان األلم واإلرهاق يَتسبَّبان في موت اإلنسان ببُطء عن  الصَّ

ومان أن يكتبوا جريمة الشخص المصلوب على لوحة وأن يُثَبِّتوها  طريق االختناق. وكان ِمن عادة الرُّ

ليب. وألنَّ بيالطُس لم يجد أيَّ ِعلَّة أو َذنْ  ب، فقد َكتَب: "يسوُع النَّاِصِريُّ َملُِك اليهود". بالمسامير في أعلى الصَّ

ونه أن يَْنِزل  ة يَسخرون ِمن يسوع ويَتََحدُّ وقد اقتسم الجنود ثياب يسوع بإلقاء قُرعة عليها. وكان اليهود والمارَّ

ل عن يمينه، وا ان َمصلوبان مع يسوع: األوَّ ليب وأن يَُخلِّص نفسه. وكان هُناك لِصَّ لثاني عن ِمن فوق الصَّ

ليب، َغفَر يسوع لألشخاص الذين َصلبوه. وِمن الساعة  ا إلى السَّاعة الثالثة  10ِشمالِه. وِمن فوق الصَّ ظُهرًّ

. وعندما  ا، استوَدع يسوع ُروَحهُ البشريَّة بين يديِّ اآلب السَّماويِّ ا، َحلَّ ظالٌم على كل األرض. وأخيرًّ عصرًّ

على إلى أسفل إشارةًّ إلى أنَّ موته قد أزال الحاجة إلى جميع الهياكل مات يسوع، انشقَّ ِحجاب الهيكل ِمن أ
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(. فما ِمن َمبنىًّ دينيٍّ وال اْحتِفال  أو عيد  يُمكنه أن يَُخلِّص الناس ِمن 51: 02والذبائح الحيوانيَّة )َمتَّى 

 خطاياهم!

 

 .ُردود الفِْعل المختلفة تجاه موت يسوع -4

 

الناس في األحداث الُمحيطة بموت يسوع المسيح يوم الُجمعة ذاك. وكان الناس الذين : شارك الكثير ِمن ُمَقدِّمة

ليب يَنتمون إلى ُمختلف الفئات. وكان لكل فئة ِمن تلك الفئات َردُّ فِْعل ُمختلف على موت  وقفوا حول الصَّ

 يسوع. 

 

 : كيف تجاوبت فئات الناس تلك مع موت يسوع؟اكتشف وناقش

 ُمالحظات:
 

كورنثوس 0نظُر أ) لم يَُتبيهوذا على خيانته، ولكنه  نَِدمَ تظاهَر بأنه تلميذ ليسوع، لكنه خانه. بعد ذلك،  يهوذا

ة وشنق نفسه )َمتَّى 12-11: 2  (. 1-5: 1؛ عبرانيِّين 5-0: 02(. فقد أعاد الثالثين قطعة ِمن الفضَّ

 

ات )يوحنَّا  أنكرهتَباهى بأنه ُمستعدٌّ للموت ِمن أجل يسوع، ولكنه  بُطرس -15: 18؛ 08-01: 10ثالث َمرَّ

18 ،05-02 .) 

 

 (. 15: 18؛ يوحنَّا 51: 01بدافع محبته له )َمتَّى  ولكنه تَبَِع يسوع ِمن بعيدهََرب خوفًّا،  يُوحنَّا

 

ل الذي َحاَكَم يسوع( َعقََد ُمحاكمة دون أن يَستمع إلى ُشهود صادقين رغم أنَّ ذلك كا َحنَّان ن )الشخص األوَّ

ألن ُجلَّ اهتمامه كان ُمنصب ًّا على "إدانة"  ابتعد عن الحقَمْطلَبًّا ِمن مطالب شريعة العهد القديم. وبهذا، فقد 

يسوع وليس على اتِّباع الحق. ولكنَّ يسوع رفض أن يَشهَد ِضدَّ نفسه. كما أنه قال إنه تََكلَّم عالنيةًّ وأنه َرحَّب 

ا لسماع ت ا ِمن المؤامرة السريَّة الُمشينة التي بجميع الذين أبدوا استعدادًّ عاليمه. وقد كان ذلك على النقيض تمامًّ

 (!04-11، 14-10: 18َدبَّرها َمجمع اليهود )يوحنَّا 

 

َتظاهَر قيافا بأنه )الشخص الثاني الذي َحاَكَم يسوع( َعقََد ُمحاكمةًّ زائفةًّ وعاجلةًّ بحضور ُشهود ُزْور . وقد  قَيافَا

َرت َسَلفًّا قاض  عادل، ولكنَّ  روا ُمسبقًّا نتيجة الُمحاكمة كان قد تََقرَّ يسيُّون قد قَرَّ ! فقد كان رؤساء الكهنة والفرِّ

الًّ )َمتَّى  : 00؛ لوقا 14: 10إعدام يسوع! ولكن لكي يضمنوا قتله، كان يجب على مجلس اليهود أن يُحاكمه أوَّ

 (. 18-52: 01؛ َمتَّى 14: 18؛ 52، 50-41: 11؛ يوحنَّا 0

 



3الدَّرس  -خامسالدليل ال  

 
 

 

كان هو الجهة الثالثة التي حاَكَمت يسوع. ولكنَّ  َمْجَمع اليهود الُمؤلَّف ِمن قادة سياسيِّين ودينيِّين عن الشعب

يغارون ِمن يسوع بسبب تأثيره العظيم على الُمحاكمة كانت عاجلة وزائفة. فقد كان أعضاء َمْجَمع اليهود 

. وفي هذه الُمحاكمة الرسميَّة، َصاَدَق أعضاء الَمْجَمع على القرار الذي أصدروه في مؤامرتهم السريَّة الناس

(. عالوة على ذلك، فقد تالعبوا باألسباب الحقيقيَّة الُموِجبَة إلعدام يسوع َعن طريق اتِّهامه 14: 10)َمتَّى 

ا أمام بيالطُس بأنه يَُحرِّض الشعب سياسي ًّا )لو  (. 18: 02؛ َمتَّى 0-1: 00؛ 21-11: 00قا ُزورًّ

 

ا ببراءة  بيالطُس ا تمامًّ )الشخص الرابع الذي َحاَكَم يسوع( َعقََد ُمحاكمةًّ جائرةًّ أُخرى. فمع أنه كان ُمقتنعًّ

ف بيالطُس  ْلب. وقد تََصرَّ بدوافع شخصيَّة وأنانيَّة ألنه كان يخشى ِمن ُفقدان يسوع، إالَّ أنه َسلَّمه إلى الصَّ

 (. 11: 11 – 08: 18؛ يوحنَّا 01-11: 02)َمتَّى  منصبه

 

. فقد كان يأمل في أن أراد أن يَحظى ببعض التَّسلية)الشخص الخامس الذي َحاَكم يسوع(  الملك هيرودس

يُؤدِّي يسوع بعض الُمعجزات أمامه. ولكن عندما بقي يسوع صامتًّا، كان كل ما فعله بيالطُس هو أنه َسِخر 

 (. 10-5: 00ِمن يسوع وتَهَكَّم عليه. وقد فََعل جنوُده مثله )لوقا 

 

أْشَفْقَن عليه دون أن يُْدرِْكَن حالتهنَّ د . بعض نساء أورشليم تَبِْعنَهُ، وبََكْيَن َونُْحَن عليه. فقنساء أوُرشليم

. كما أنهن لم يُدركن أنَّ ُمستقبل يسوع كان َمضمونًّا، وأنه ما لم يَتُْبَن، فسوف يكون ُمستقبلهنَّ الُمزرية

لة النهائيَّة، كان ُسكَّان أورشليم يتألَّف ِمن أُناس غير مؤمنين.  وُمستقبل أبنائهنَّ غير مضمون. وفي الُمَحصِّ

-02: 00ولكنَّ هللا ال يَتغاضى عن الخطيَّة والمعصية. لذلك، ما لَم يَتُب َشْعب أورشليم فسوف يُعاقبون )لوقا 

01.) 

 

وا حدود الذين َصلَبوا يسوع كانوا يَْتبَعون األوامر ويَظُنُّون أنهم يقومون بعملهم. ولكنهم  الُجنود تََخطُّ

 (. 01-02: 02ساءة ُمعاملته )َمتَّى عن طريق السُّخرية ِمن يسوع وإ مسؤوليَّتهم

 

ة الناس ِمن اليهود  (. 01: 02إلى يسوع )َمتَّى  الكثير ِمن اإلساءاتَكالوا  عامَّ

 

ْين -01: 00)لوقا  اعترف بخطيئته وَطَلب ِمن يسوع أن يَقبلهأساء إلى يسوع، ولكنَّ اللِّص اآلخر  أحد اللِّصَّ

40.) 

 

ومانيُّ   (. 54: 02)َمتَّى  اعترفوا بأنَّ يسوع هو ابن هللاأوائل األشخاص الذين  كان أحد قائد المئة الرُّ
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بأن أنزال جسده عن  يَخدماه َعَلنًّاكانا تَابَِعْين ليسوع المسيح بالسِّر. واآلن، ها هُما  يوسف ونيقوديموس

 (. 40-08: 11الصليب وَدفَناه )يوحنَّا 

لمسيح. وقد مات يسوع للتَّكفير عن الخطايا ولتقديم واليوم، كل شخص في العالم يقف عند صليب يسوع ا

ا  الُغفران لكل َمن يؤمن به. وهللا يَْطلُب ِمن كل شخص أن يتجاوب مع رسالة الخالص. وأنا وأنت نقف أيضًّ

عند صليب يسوع المسيح. فما هو تَجاوبك ِمن نحو يسوع َوِمن نحو موته على الصليب؟ هل ستهرب، أم أنك 

الجهل وتقول بأنك ال  يأنك ستتظاهر بأنك تَقِيٌّ وطاهر؟ أَم أنك ستَعترف بخطاياك؟ وهل تَدَّع ستتبع يسوع؟ أَم

ليب؟ وهل ستستمر في اضطهاد يسوع المسيح والمؤمنين  تَعرف، أَم أنك تُدرك سبب موت يسوع على الصَّ

 نك ستَقبله باإليمان؟المسيحيِّين أَم أنك ستَُغيِّر اتِّجاهك وتبدأ بخدمته بمحبة؟ وهل سترفضه أَم أ

 

 مع يسوع المسيح؟ تجاوبكما هو 
 

 

 ج( أهميَّة موت يسوع المسيح ِمن أجلنا
 

 

 .يسوع المسيح مات لَِكي يَُكفِّر عن خطايانا -1

 

 . 44-05: 1؛ يوحنَّا 12-2: 8؛ 05-00: 0رومية  اقرأ

 

َرنا أمام هللا اآلب وصاَلَحنا معه المسيحالسَّبب األول لموت  . وفي ألجلنا هو أْن يَُكفِّر عن خطايانا. فقد بَرَّ

ا  الحالة الطبيعيَّة، ال يُمكن أليِّ إنسان  أن يُرضي هللا، وال أن يَخضع له، وال أن يأتي إليه. ومع أنَّ الناس جميعًّ

الص ِمن خالل شخص يسوع المسيح كذبيحة َكفَّاريَّة. فقد كانوا في هذه الحالة الُمْزِريَة، فقد َوفَّر هللا طريقًّا للخ

َرنا. كما أنَّ يسوع المسيح أزال عواقب  مات يسوع المسيح ودفع أُجرة خطايانا؛ أي أنه َكفَّر عن خطايانا وبَرَّ

 الخطيَّة؛ أي أنه أزال َغَضب هللا البار والُمقَدَّس الناشئ عن خطايانا وصالََحنا مع هللا. 

 

 . المسيح مات لكي يَفدينا ِمن لَعنة النَّاموسيسوع  -2

 

 . 01-12: 0؛ 01: 0؛ غالطيَّة 0-1: 02خروج  اقرأ

 

َرنا ِمن كل شريعة فلم َتُعد أيَّة َشرائع  السَّبَب الثَّاني لموت يسوع ألجلنا هو أْن يَفدينا ِمن لعنة الناموس. فقد َحرَّ

 هي وسيلة خالِصنا. 
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ا وسيلةًّ لتبرير اإلنسان أو خالصه. فاهلل أعطى الناموس لشعبه بعد أن وفي العهد القديم، لم يَكُ  ن الناموس يومًّ

ا  َرهُم )ِمن العبودية في أرض ِمْصر(. أمَّ فهي تَُعلِّم الناس كيفيَّة االقتراب إلى هللا أثناء  الشريعة الطقسيَّةَحرَّ

؛ 12: 0قًّا في شخص يسوع المسيح )كولوسي العبادة. وقد كانت هذه الشريعة هي ِظلٌّ للحقيقة التي ستأتي الح

(. وفيما يتعلَّق بالشريعة األخالقيَّة )الوصايا العشر( فهي تَُعلِّم الناس كيف ينبغي أن يعيشوا 1: 12عبرانيِّين 

 (. 42-01: 00(. وهذا هو ما أكَّده العهد الجديد )َمتَّى 0-1: 02بصفتهم شعب هللا الُمَخلَّص )خروج 

 

 الرسل نظر أعمالوه وسيلةًّ للخالص )أالدينيِّين اليهود َغيَّروا القصد ِمن الناموس الحقًّا فجعل ولكنَّ القادة

(. وُمنذ ذلك الحين، حاول "أهل الكتاب" )أي اليهود والنَّصارى( أن يَُخلِّصوا أنفسهم عن طريق حفظ 1: 15

ُكلُّ َمْن الَ يَْثبُُت َعلَى اْلَعَمِل بُِكلِّ َما هَُو َمْكتُوٌب فِي ِكتَاِب َمْلُعوٌن النَّاموس. ولكنَّ الكتاب الُمقدَّس يَُحذِّر قائالًّ: "

ُر ِعْنَد هللاِ بِفَْضِل الشَِّريَعِة، فََذلَِك َواِضٌح، ألَنَّ  الشَِّريَعِة! ا أَنَّ أََحداًّ الَ يَتَبَرَّ َر بِاإِليَماِن فَبِاإِليَماِن »أَمَّ َمْن تَبَرَّ

(. وهكذا، فقد فدانا يسوع المسيح ِمن لَعنة الناموس بأن صار لََعنةًّ ألجلنا ألنه 11-12: 0" )غالطيَّة «يَْحيَا

(. وبهذا، فنحن ُمَخلَّصون ِمن لَعنة الناموس ولم 10: 0" )غالطيَّة َمْلُعوٌن ُكلُّ َمْن ُعلَِّق َعلَى َخَشبَة  مكتوب: "

 (. 14: 1نَُعد "تحت النَّأموس"، بل "تحت النِّْعَمة" )رومية 

 

 .يسوع المسيح مات لكي يُْبِطل العداوة بين المؤمنين ِمن اليهود واألَُمم -3

 

 . 14: 0؛ كولوسي 18-10: 0؛ أفُسس 12: 5َمتَّى  اقرأ

 

السَّبب الثالث لموت يسوع ألجلنا هو أْن يُْبِطل العداوة الُمؤِمنين اليهود والمؤمنين اأُلَمِميِّين. فقد َجَعَل َجميع 

ا هلل يتألَّف ِمن ُأناس  ِمن كل ُأمَّة على األرض المؤمنين به ! وقبل وقت طويل ِمن ظهور بني شعبًّا واحدًّ

ة، َوَعد هللا أن يُبارك جميع أَُمم العالم ِمن خالل "نَْسل" إبراهيم؛ أي ِمن خالل المسيَّا اآلتي  إسرائيل كأُمَّ

ل للمسيَّا، كان 18: 00)تكوين  ة إسرائيل واألُمم (. ولكن إلى وقت المجيء األوَّ ا بين أُمَّ النَّاموس حاجزًّ

ا بين بني إسرائيل واألُمم األخرى هو النَّاموس الطقسي بكل ما  ا رئيسًّ األُخرى. وكان الشيء الذي يَُشكِّل حاجزًّ

 ُمقَدَّسة. فيه ِمن أنظمة دينيَّة تتعلَّق باألشخاص الُمقَدَّسين، واألماكن المقَدَّسة، واألوقات الُمقدَّسة، واألعمال ال

 

ل جميع األُمم إلى أَُمم "تحت النَّاموس"، بل أن يَأتي  ولم يَُكن قصد هللا الخاص لبني إسرائيل هو أن يَُحوِّ

َم جميع َمطالِب النَّاموس ِمن خالل حياته وموته )َمتَّى  : 5بالُمَخلِّص. وعندما جاء الُمَخلِّص يسوع المسيح، تَمَّ

( كوسيلة لالقتراب إلى هللا 14: 0؛ كولوسي 15: 0الشريعة الطقسيَّة )أفُسس (. لذلك، فقد أْبطََل يسوع 12
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وعبادته. كما أنه استبدل الشريعة المدنيَّة لبني إسرائيل بتعاليمه عن ملكوت هللا. وقد أزال موت يسوع المسيح 

ن مع هللا وبعضهم مع بعض. الحاجز والعداوة بين اليهود واألَُمم وَصالَح المؤمنين اليهود والمؤمنين األَُمميِّي

ا، و شعبًّا (11: 12)يوحنَّا  واحدةًّ كما أنه َجَعل المؤمنين اليهود واألُمميِّين َرِعيَّةًّ  -4: 0بُطرس 1هلل ) واحدًّ

ا(، وإنسانًّا جديدًّا 12 ا(، وملكوتًّا 00-11: 0)أفُسس  واحدةًّ (، وكنيسةًّ 11-15: 0)أفُسس  واحدًّ هلل )َمتَّى  واحدًّ

01 :40-44!) 

 

 . يسوع المسيح مات لكي يُعطي الحياةً َمغزىً  -4

 

 . 8-1: 0؛ فيلبِّي 15: 5كورنثوس 0 اقرأ

 

ابع لموت يسوع ألجلنا هو أْن يُعطينا هََدفًّا آخر في الحياة. فنحن لم َنُعد نعيش ألنفسنا، بل هلل ولخدمة  السَّبب الرَّ

ا عن األنانيَّة.   اآلخرين بعيدًّ

 

 . ْطَرح كل خوف خارًجايسوع المسيح مات لكي يَ  -2

 

 . 01-01: 8؛ رومية 15-14: 0عبرانيِّين  اقرأ

 

غم ِمن  السَّبب الخامس لموت يسوع ألجلنا هو أن يُزيل كل خوف وأن يُعطينا يقين الخالص األبدي على الرُّ

عبة كن أليِّ شيء  أن ! وال يُمعلينا، ال يُمكن ألي ظَْرف َصْعب أن يتغلَّب َمَعنا. فحيث إنَّ هللا ظروفنا الصَّ

يَفصلنا عن محبَّة هللا! فيسوع المسيح مات لكي يُزيل ِمن قلوبنا كل خوف  ِمَن البََشر، َوِمَن الظُّروف، وِمَن 

 الشيطان، َوِمَن الَموت. 

 

 

 ق(ائدق 8) َصالة 2

 َصالة ُمتجاوبة مع كلمة هللا

 
 صلوات قصيرة تُظِهر تجاوبكم مع ما تعلَّمتموه اليوم.  َصلُّوا بالتناُوب

 أو اقسم المجموعة إلى مجموعات ثنائيَّة أو ثالثيَّة وارفعوا صلوات تعكس تجاوبكم مع ما تعلَّمتموه اليوم. 

 

 (تان)دقيق واجب بيتي 6

 للدَّرس القادم

 

 أعط أعضاء مجموعتك الواجب التالي مكتوبًّا، أو اطلب منهم أن يكتبوه في دفاترهم(.  قائد المجموعة.)
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 . تعهَّد بتدريب تالميذ ُجُدد للرب وببناء كنيسة المسيح. تعهُّد -1

)مع شخص آخر أو مع مجموعة من األشخاص( التعليم الُمتعلِّق بالُجمعة العظيمة  ِعظ، أو َعلِّم، أو ادرس -0

 الذي نَتََذكَّر فيه موت يسوع المسيح. 

: 14 – 02: 11. تمتَّع بخلوة روحيَّة مع هللا باالستعانة بنصف أصحاح يومي ًّا ِمن َمرقُس الخلوة الروحيَّة -0

ل. اكتب 20  مالحظاتك. . استخدم طريقة الَحق  الُمفضَّ

 آيات كتابيَّة حفظتها. 5. راجع يوميًّا آخر 01-02: 4: اإليمان: رومية الحفظ -4

ر درس الكتاب الُمقدَّس القادم في البيت: يوحنَّا درس الكتاب -5 . استخِدم طريقة الخطوات 18-1: 1. َحضِّ

ن مالحظاتك.   الخمس لدراسة الكتاب الُمقدَّس. َدوِّ

 (. 0: 5ُمعيَّن أو لشيء  ُمحدَّد  في هذا األسبوع وانظر ما سيفعله هللا )المزمور  . َصلِّ لشخص  الصالة -1

ن مالحظاتك -2 ا مالحظاتك الُمتعلِّقة بأوقات الخلوة الشخصية مع هللا،  َدوِّ ن أيضًّ حول بناء كنيسة المسيح. َدوِّ

 وآيات الحفظ، والتعليم، والتحضير. 

 


