يسوع يُدهن ابلعطر يف بيت عنيا
يوحنا 19-1:12

سؤال للمشاركة :ما هي أمثن هديَّة َّ
يوما؟
تلقيتها ً

ِ
ت الَّ ِذي أَقَامهُ ِمن األَمو ِ
ص ِح بِ ِست َِّة أَ ََّّيٍم أَتَى يسوعُ إِ ََل ب ْي ِ
ات.
ت َع ْن يَاَ ،ح ْي ُ
ث َكا َن لِ َع َازُر ال َْم ْي ُ
ُُثَّ قَ ْب َل الْف ْ
َ
َ َ َْ
َُ
ِ
ِ
ِ
ني َم َعهُ.
صنَ عُوا لَهُ ُهنَ َ
اءَ .وَكانَ ْ
اك َع َ
َح َد ال ُْمتَّكئِ َ
فَ َ
ت َم ْرََث ََتْد ُمَ ،وأ ََّما ل َع َازُر فَ َكا َن أ َ
شً
ت َم ْرََيُ َمنًا ِم ْن ِط ِ
يب ََن ِرِدي ٍن َخالِ ٍ
ش ْع ِرَها،
َخ َذ ْ
ت قَ َد َم ْي ِه بِ َ
وعَ ،وَم َس َح ْ
ص َكثِ ِري الث ََّم ِنَ ،و َد َهنَ ْ
فَأ َ
س َ
ت قَ َد َم ْي يَ ُ
ت ِمن رائِح ِة ِ
الط ِ
يب.
فَ ْامتَلَ الْبَ ْي ُ ْ َ َ
ِ
ِ
فَ َق َ ِ ِ
ِ
ِ ِِ
س ِل َمهُ:
ال َواح ٌد م ْن تَالَميذهَ ،و ُه َو يَ ُهو َذا ِسْ َعا ُن ا ِإل ْس َخ ْريُوط ُّي ،ال ُْم ْزم ُع أَ ْن يُ َ
ِ
ِ
ط لِ ْل ُف َق َر ِاء؟»
يب بِثَالََمثِئَ ِة ِدينَا ٍر َويُ ْع َ
«ل َماذَا ََلْ يُبَ ْع ه َذا الط ُ
الص ْن ُدو ُق ِع ْن َدهَُ ،وَكا َن ََْي ِم ُل َما يُ ْل َقى
قَ َ
س ألَنَّهُ َكا َن يُبَ ِاِل ِابلْ ُف َق َر ِاء ،بَ ْل ألَنَّهُ َكا َن َسا ِرقًاَ ،وَكا َن ُّ
ال ه َذا لَْي َ
فِ ِيه.
وها! إِنَّ َها لِيَ ْوِم تَ ْك ِف ِيِن قَ ْد َح ِفظَْتهُ،
فَ َق َ
سوعُ«:اتْ ُرُك َ
ال يَ ُ
ت َم َع ُك ْم ِيف ُك ِل ِح ٍ
اء َم َع ُك ْم ِيف ُك ِل ِح ٍ
أل َّ
ني».
نيَ ،وأ ََّما أ َََن فَ لَ ْس ُ
َن الْ ُف َق َر َ
فَ علِم ََجْع َكثِري ِمن الْي ه ِ
ضا لِ َع َازَر الَّ ِذي
ود أَنَّهُ ُهنَ َ
وع فَ َقطْ ،بَ ْل لِيَ ْنظُُروا أَيْ ً
س َ
س أل ْ
َ َ ٌ ٌ َ َُ
َج ِل يَ ُ
اك ،فَ َجاءُوا لَْي َ
أَقَامهُ ِمن األَمو ِ
ات.
َ َ َْ
ضا،
فَتَ َ
ش َاوَر ُرَؤ َساءُ الْ َك َهنَ ِة لِيَ ْقتُ لُوا لِ َع َازَر أَيْ ً
ود َكانُوا بِ ِ ِ
َن َكثِ ِريين ِمن الْي ه ِ
ِ ِ
أل َّ
وع( .يوحنا .)11-1:12
س َ
َ َ َُ
سبَبه يَ ْذ َهبُو َن َويُ ْؤمنُو َن بيَ ُ
َ
ِّ
األَّيم الست األخرية قبل
يكرس الرسول يوحنا مثانية أصحاحات من سفره لألحداث اليت جرت خالل ا
الصلب .وقد إعتربها مه امة جدا بسبب األمور اليت علامها وفعلها يسوع خالهلا .ونقرأ يف هناية اإلجنيل يف

حَّت عيد الفضح بستاة
األصحاح احلادي عشر أ ان يسوع ذهب إىل مدينة أفرامي حيث مكث هو وتالميذه ا
اأَّيم .ونقرأ يف بداية األصحاح الثاين عشر أناه رجع إىل بيت عنيا لكي يطمئن على مرمي ومراث ولعازر .وكان
أيضا ،إذ نقرأ أ ان رؤساء الكهنة خطاطوا لقتله بسبب الشهادة اليت قدامها أبن
مدرًكا اخلطر احمليط بلعازر ً
أيضا مقاومة روحياة بسبب شهادتك لكيف
يسوع يقيم من املوت (يوحنا  .)10:12راَّبا واجهت أنت ً
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دائما أن
أقامك املسيح من املوت يف اخلطاَّي والذنوب وأحياك مع هللا (أفسس  1:2و  .)5فالعدو حياول ً
يسكت أياة شهادة لق اوة هللا ِّ
املغرية للحياة.
ُ
وقدام لنا يسوع مثاالً جيِّ ًدا لضرورة زَّيرة األصدقاء واإلطمئنان عليهم .وال ب اد أ ان بيت لعازر ومرمي ومراث إمتأل

ابلفرح حني دخل يسوع إليه .هل ميكنك أن تتخيال مدى الروعة يف أن يزورك يسوع يف بيتك؟

وقبل عيد الفصحُ ،دعي يسوع إىل بيت مسعان األبرص لتناول الغداء .ونستنتج عند قراءتنا للحادثة كما
أتت يف إجنيل يوحنا أ ان احلادثة جرت يف بيت مراث ،أ اما عند مقارنتها مع ابقي األانجيل اليت ِّ
تقدم لنا
تفاصيل إضافياة جند أ اهنا حدثت يف بيت مسعان األبرص (راجع مىن  ،13-6:26ومرقس .)11-1:14
ويذكر لوقا يف إجنيله حادثة أخرى جرت ساب ًقا يف بداية خدمة يسوع حني دهنته إمرأة ابلطيب .ويُعتقد أ ان

هذه حادثة منفصلة وال جيب اخللط بينها وبني دهن مرمي أخت لعازر له ابلطيب (لوقا  .)50-36:7ونقرأ
أيضا .وكانت مراث
يف إجنيل يوحنا أ ان الوليمة أقيمت على شرف يسوع وأ ان لعازر كان متكئًا على الطاولة ً
تشرف على خدمة ضيوف مسعان .وميكننا اإلعتقاد أب ان يسوع كان قد أبرأ مسعان من برصه ،ألناه مل يعد
صت قوانني صارمة ابلنسبة للمريض املــُصاب ابلربص ،وكان أحدها أناه ليس
أبرصا كما هو واضح .وقد نُ ا
ً

إبمكانه السكن وسط اجلماعة (سفر العدد  ،)3-1:5وكان عليه الصراخ أبعلى صوته":جنس ،جنس"،
وتغطية اجلزء األسفل من وجهه ،وإرتداء مالبس ابلية ،وقرع جرس ِّ
لكل من يقرتب منه (سفر الالويني
منفردا (الويني  .)46:13وال نقرأ أ ان
 )45:13ونقرأ يف سفر الالويني ً
أيضا أ ان على األبرص أن يعيش ً
مسعان كان قد أ ِّ
ُبرأ ،لكن يبدو ذلك من خالل الوليمة اليت أقامها ومن كون يسوع ضيف الشرف.
يوما؟
كيف كانت حياة األبرص يف تلك الفرتة؟ هل حدث أن نبذك اآلخرون ً

كان الضيوف جالسني حول املتكأ الذي كان على شكل  Uإبرتفاع قدم أو قدمني عن األرض .وكان
يصنع من ثالث طاوالت طويلة توضع على شكل  Uويو اجه اجلزء املفتوح إبجتاه اخلدم لكي ِّ
يقدموا الطعام
ُ
ُ
بسهولة دون إزعاج الضيوف .وكان الضيوف يتكئون حول الطاولة على فرش انعمة ويستندون على أحد
الكوعني بينما يرتكون اليد األخرى حارة فيتناولون الطعام هبا .وغالبًا ما كان رأس اجلالس يلمس صدر جاره

(يوحنا  ،)25:13بينما كانت الرجالن تلفاان حنو اخللف حيث يبقى فراغ صغري بني احلائط واملسند .وقد
ساعد هذا الفراغ مرمي أخت لعازر على اإللتفاف من حول يسوع واإلقرتاب من قدميه لتسكب عليهما
طيب الناردين اخلالص الكثري الثمن.
وكان هذا الناردين يُستخلص من نبتة عطرية نبالية تُدعى  Nardostachys jatamansiوكان
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املعني .نقرأ يف مَّت  7:26أ ان
وحيافظ على رائحته إلستخدامه يف الوقت ا
طازجا ُ
يُضبط يف جارة لكي يبقى ً
موضوعا يف قارورة من املرمر .وال نعلم كيف إستطاع يهوذا حساب مثنه ،إالا أناه مخان
الناردين اخلالص كان
ً
أ ان مثنه يساوي أجرة سنة كاملة .ونقرأ يف النص أ ان مثنه كان يساوي ثالمثائة دينار وكانت أجرة يوم عمل هي
دينار واحد  ،وهكذا فهو كان يساوي أجرة عامل لسنة كاملة .ويضيف مرقس أ ان مرمي كسرت القاروة
حل على الضيوف بينما كانت
وسكبت الطيب على رأس يسوع (مرقس  .)3:14وال ب اد أن الصمت ا
تكسره.
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ِّ
يدون مَّت ومرقس أ ان الصيب ُس ِّكب على رأس يسوع ،أ اما يوحنا فيقول إ ان مرمي سكبته على قدميه .وال
مَّت ومرقس أ ان مرمي فعلت ذلك ،وراَّبا يعود ذلك حلمايتها إذ كتب إجنيليهما يف فرتة قريبة جدا
يذكر أي من ا

من احلادثة .أ اما يوحنا فكتب إجنيله قرابة هناية القرن األ اول أي ما يقارب سنة  96م ،فلم يكن حباجة أن
حيمي أي أحد من رادة فعل القادة الدينينيَّ .ي له من فعل رائع قامت به مرمي وقد ا
دل على تكريسها للرب.
أتت بكنزها اليت حصلت عليه بعد تعب سنني عديدة وكسرته مث سكبته على رأس يسوع مث على قدميه.
وميكن أن تكون مرمي قد مسعت عن املرأة الزانية اليت سكبت الطيب على يسوع بينما كان يتعشاى يف منزل
أحد الفريسيني .وراَّبا ارادت أن تعبد الرب وتشكره ابلطريقة نفسها (لوقا .)39-36:7
قامت مرمي أبمر ما كانت أياة إمرأة يهودية حمرتمة جترؤ على فعله ،إذ أرخت شعرها الطويل ومسحت به
العطر من رجلي املسيح .ومل يُسمع صوت يف الغرفةِّ ،إين على يقني أ ان اجلميع كانوا ينظرون إىل التكريس
النقي الذي أظهرته من حنو يسوع.
عندما أرخت مرمي شعرها كسرت بذلك بعض تقاليد تلك احلضارة ،ما أ ادى إىل إندهاش الكثريين .وكانت
Taken from: http://0.tqn.com/d/ancienthistory/1/0/t/7/3/roman-triclinium.jpg
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تلمس رجلي ضيف الشرف ،مث متسحهما بشعرها الذي هو اتج وجمد املرأة ( 1كورنثوس  )15:11ضاربة
بعرض احلائط كل كرامة .فاض قلب مرمي ابحملباة واإلمتنان للرب ملا فعله ليس فقط للعازر ،بل للوقت الذي
صرفه معها ومع لعازر ومراث حيث علامهم بلطف كيف حيبون اآلب .وأرادت أن تبادر أبمر ٍّ
كرد جلميله
وحمباته.
نرى هنا ق اوة احملباة املضحياة (أغاﭘ ــي) الذي أظهرها الرب من حنوان .فنحن حنب ألناه هو أحبانا أ اوالً
(1يوحنا  .)19:4فعندما نرى عمق حمباة اآلب املظهرة من حنوان ،فنحن نقع يف حمباته وحمباة الذين حيبونه.
ٍّ
عندئذ أن حنب أعداءان كرادة فعل حملبته لنا.
ويصبح إبستطاعتنا
َتيَّل أنَّك كنت ضي ًفا يف تلك الوليمة ،كيف كانت ردَّة فعل بعض الضيوف جتاه ما قامت به مرَي
والذي َّ
دل على تكريس كبري للرب؟ ما ميكن أن تكون ردَّة فعلك أو األفكار اليت جالت يف عقلك؟
ِّ
ِّ
يب بِّثَالََمثِّئَ ِّة
نقرأ هنا اجلملة الوحيدة اليت تف اوه هبا يهوذا يف كامل العهد اجلديد":ل َماذَا َملْ يـُبَ ْع ه َذا الط ُ
ِّدينَ ٍّ
ط لِّْل ُف َقَر ِّاء؟ (ع  . )5وال جيب أن نظ ان أناه كان مهتما ابلفقراء ،أل ان يوحنا يكتشف الح ًقا أناه كان
ار َويـُ ْع َ
إحتياجا مادَّي كان أيخذ منه .وقد تف اوه يف
يسرق من الصندوق إذ كان هو أمني الصندوق .فكلاما واجه
ً
تلك اللحظة َّبا كان يدور يف فكره .وأظهر إمتعاضه أمام اجلميع ملا قامت به مرمي ألناه خسر إمكانية ربح
بعض من املال الذي قاربت قيمته معاش سنة كاملة.
هل تعتقد َّ
أن عادة يهوذا أبن يسرق من الصندوق قادته إلنكار يسوع؟ َنقشوا كيف ميكن خلطيَّة
أن تقود خلطاَّي أخرى.

ال يبدو من الصدفة أن يكون كال مَّت ومرقس قد ذكرا أناه بعد تلك احلادثة مباشرة ذهب يهوذا إىل
قادة اليهود وطلب املال مقابل تسليم يسوع هلم (مَّت  14:26ومرقس  .)10:14وعلينا أن نتنباه لقلع
جذور اخلطياة من داخلنا ،ألن ما يف الداخل سيخرخ من خالل كالمنا وأفعالنا .وقد ِّ
فسر يسوع األمر على
الصالِح ِمن َك ْن ِز قَ ْلبِ ِه َّ ِ
الصالَح ،وا ِإلنْسا ُن ِ
الش ِر ُير ِم ْن َك ْن ِز قَ ْلبِ ِه
سا ُن َّ ُ ْ
الصال ِح ُُيْر ُ
ِج َّ َ َ َ
الشكل التايل" :اَ ِإلنْ َ
ِ
ضلَ ِة الْ َقل ِ
ِج َّ
ْب يَتَ َكلَّ ُم فَ ُمهُ(".لوقا .)45:6
الش َّر .فَِإنَّهُ ِم ْن فَ ْ
الش ِري ِر ُُيْر ُ
وأضاف يسوع قائالً إ ان مرمي قد حفظت ذلك العطر لتكفينه ،إذ من املر اجح أن يكون قد أخرب مرمي
ومراث ولعازر إناه سيموت على أيدي قادة اليهود والرومان وإناه سيقوم بعد ثالثة اأَّيم .وكانت مراسيم الدفن
متاما كما فعلت مرمي ليسوع .وال نعرف إن كانت متسح
تقضي بغسل اجلسد وتطييبه ابلزيوت واألطياب ً
املسيح ابألطياب عن عمد لدفنه ،أم أ ان الروح أوعز إليها أن تفعل ذلك قبل حلول الوقت إذ كان الصلب
والفصح على بعد يومني فقط (مَّت 2:26و مرقس  .)1:14وراَّبا أدركت أ ان تلك كانت الفرصة األخرية
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لقضاء الوقت مع يسوع.
مترا مسيحيا ُع ِّقد يف والية فرجينيا.
أذكر أناه بعد فرتة قصرية من تسليم حيايت للمسيح ،كنت أحضر مؤ ً

طاهرا بنظره .وعندما
فسمعت للمارة األوىل يف حيايت عن حمباة الرب وماذا فعل املسيح ليفديين فأصبح ً
فهمت ما يقوله اإلجنيل جتاوبت مع الدعوة وتقابلت مع الروح القدس إذ قدامت حيايت ابلكامل للمسيح.
أخريا وجدت ما كان يبحث عنه قليب اخلايل.
و ً
وكان عطشي ملقابلة الرب قد أخذين إىل عدد من البالد للبحث عنه .لكن يف اللحظة اليت جتاوبت فيها
ورفِّع ِّ
عين كل شعور ابلذنب بسبب حياة اخلطياة اليت
وتقابلت مع الرب ،أصبح قليب طلي ًقا ونظي ًفا أمامهُ ،
كنت أحياها .ومل أكن أعرف ِّأين أمحل محالً ثقيالً من اخلطاَّي إالا بعد أن نزل عن كاهلي وشعرت ِّ
ابحلرياة.

شعرت بروعة احلياة اليت مل أكن أشعر هبا من قبل .ويف اليوم التايل مسعت إحدى األخوات اليت كانت
قد ش اجعتين يف مسرية إمياين أ اهنا إستلمت كلمة نبوياة تقول إ اهنا سوف تزور األراضي املقداسة وأ ان أحدهم
ِّ
كنزا أخبئه وقد
صغريا ملساعدهتا يف شراء تذكرة الطريان .وشعرت مثل مرمي أ ان هناك ً
سوف يقدم هلا مبلغًا ً
جلبته معي إىل الوالَّيت ِّ
املتحدة من بريطانيا .وكنت قبل تسعة أشهر يف رحلة إىل اهلند وإشرتيت فيالً فضياا
ص ًعا ابلياقوت الثمني جزئيا كتذكار من تلك البالد .ومل يكن خبس الثمن بل دفعت مثنه بضع مئات من
مر ا
اللرية الربيطانية .فراودتين الفكرة أبناه علي أن ِّ
أقدمه لتلك السيِّدة أبمل أن تستطيع بيعه وإستخدام املال
ا

الرب يف األراضي املقداسة .وشعرت ابلسرور أبن أقوم بدور من خالل الفيل
لشراء تذكرة السفر ليستخدمها َ
اهلندي يف عمل الرب .فال ميكن أن خنسر إن وضعنا أي شيء بني يديه .ووجدت الح ًقا أ اهنا سافرت

أيضا إىل هناك.
مستخدمة املال الذي حصلت عليه مقابل بيع الفيل ،وش اجعتين أن أسافر أان ً

أختل عن كنزي لكنت خسرت فرصة زَّيرة األراضي املقداسة ،وكنت خسرت الفرصة ألكتسب الح ًقا
لو مل ا
ِّ
اس":إرم خبزك على وجه
بصرية ومعرفة من خالل سكين هناك ملداة سنة ونصف السنة .يقول الكتاب املقد
املياه فإناك جتده بعد اأَّيم كثرية ".وإن ِّ
كنت تقرأين هذا الدرس َّي ﭘ ــوال سو فإين أتو اجه إليك ابلشكر!
هل ميكنك أن َّ
مرة حصلت فيها على بركة ألنَّك ساعدت أحدهم؟
تتذكر َّ

يسوع يدخل إَل أورشليم كملك

آت إِ ََل أ ِ
وِيف الْغَ ِد َِِسع ا ْلمع الْ َكثِري الَّ ِذي جاء إِ ََل ال ِْع ِ
وع ٍ
يد أ َّ
يم،
س َ
َ َْ ُ
َ
ُ
ََ
ُ
ُور َشل َ
َن يَ ُ
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ِِ ِ
الر ِ
ُوصنَّا! ُمبَ َار ٌك ِ
ك
َخ ُذوا ُسعُ َ
اآلِت ِاب ْس ِم َّ
ب! َم ِل ُ
فَأ َ
وف النَّ ْخ ِل َو َخ َر ُجوا لل َقائِهَ ،وَكانُوا يَ ْ
ص ُر ُخو َن« :أ َ
ِ ِ
يل!»
إ ْس َرائ َ
ِ
وب:
سوعُ َج ْح ً
س َعلَْيه َك َما ُه َو َم ْكتُ ٌ
َوَو َج َد يَ ُ
شا فَ َجلَ َ
ِ
ِ ِ
سا َعلَى َج ْح ٍ
ش أ َََت ٍن».
«الَ ََتَ ِايف ََّي ابْنَةَ َ
ص ْهيَ ْو َنُ .ه َوذَا َمل ُكك ََيِِْت َجال ً
ِ
ِِ
َن ِ
ِ
سوعُِ ،حينَئِ ٍذ تَ َذ َّك ُروا أ َّ
ت َم ْكتُوبَةً َع ْنهُ،
هذهِ َكانَ ْ
َوهذه األ ُُم ُ
ور ََلْ يَ ْف َه ْم َها تَالَمي ُذهُ أ ََّوالًَ ،ولك ْن لَ َّما َتََ َّج َد يَ ُ
وأَنَّهم صنَ عوا ِ
هذ ِه لَهُ.
َ ُْ َ ُ
وَكا َن ا ْلمع الَّ ِذي معهُ ي ْشه ُد أَنَّهُ َد َعا لِع َازر ِمن الْ َق ِْْب وأَقَامهُ ِمن األَمو ِ
ات.
ََ َ َ
َْ ُ
َ َ َ
َ َ َ َْ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
صنَ َع هذه اآليَةَ.
ِل َذا أَيْ ً
ضا الَقَاهُ ا ْلَ ْم ُع ،ألَنَّ ُه ْم َِسعُوا أَنَّهُ َكا َن قَ ْد َ
ال الْ َف ِر ِ
ِ
ض ُه ْم لِبَ ْع ٍ
اءهُ!»( .يوحنا
فَ َق َ
يسيُّو َن بَ ْع ُ
ب َوَر َ
ض« :انْظُُروا! إنَّ ُك ْم الَ تَ ْن َفعُو َن َش ْي ئًا! ُه َوذَا ال َْعا ََلُ قَ ْد ذَ َه َ
)19-12:12
يبدو يوحنا دقي ًقا يف إيضاح التوقيت الذي دخل فيه يسوع إىل أورشليم .ونقرأ يف  1:12أ ان املسيح رجع إىل
بيت عنيا قبل ستاة اأَّيم من حلول عيد الفصح .مث نقرأ إ ان دخول يسوع إىل أورشليم راكبًا على جحش
حصل يف اليوم التايل (يوحنا  .)12:12وخيربان مرقس أ ان حادثة الدخول حصلت عند عصر اليوم التايل:
ٍ
"فَ َد َخل يسوعُ أ ِ
ْت قَ ْد أ َْمسىَ ،خرج إِ ََل ب ْي ِ
ت
يم َوا ِْلَْي َك َلَ ،ولَ َّما نَظََر َح ْولَهُ إِ ََل ُك ِل َش ْيء إِ ْذ َكا َن ال َْوق ُ
ََ َ
ُ
َ
ُور َشل َ
ََُ
ش َر( ".مرقس .)11:11
ِن َع َ
َع ْن يَا َم َع االثْ َ ْ
أيضا أن يكتب يوحنا أن عشاء الفصح األخري ليسوع وتالميذه حدث قبل عيد الفصح الذي
من الالفت ً
ٍّ
ِ ِ ِ
ص ِح"(يوحنا  .)1:13ويشرح جون ماكآرثر اإلطار الزمين
كان سيحل يف أورشليم بيوم واحد "قَ ْب َل عيد الْف ْ
يف كتابه مقتل يسوع قائالً إناه كان يُقدام كذابئح ما يزيد عن الربع مليون ٍّ
محل يف عيد الفصح خالل وجود
يسوع على األرض .ويذكر أناه كان جيب تقدمي الذابئح يف فرتة ال تتجاوز الساعتني:
"إتابع اليهود يف زمن يسوع أسلوبني يف حساب الروزانمة ما ساعد على ِّ
ختطي املشكلة .فكان الفريسيون
ويهود اجلليل وسكان املقاطعة الشمالياة إلسرائيل حيسبون اأَّيمهم من شروق الشمس إىل معاودة شروقها مارة

أخرى .أ اما الصدوقيني وسكان أورشليم واملقاطعات اجملاورة فكانوا حيسبون من غروب الشمس إىل معاودة
غروهبا مارة أخرى .ما يعين أ ان الرابع عشر من نيسان كان يقع يوم اخلميس ابلنسبة لس اكان اجلليل ،بينما كان
يقع يوم اجلمعة ابلنسبة لس اكان أورشليم( .وهذا يشرح ملاذا أكل يسوع وتالميذه الفصح يف العلِّياة يوم
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اخلميس إذ كانوا مجيعهم من اجلليل ،بينما ِّ
مجيعا من س اكان أورشليم
يدون يوحنا أ ان قادة اليهود الذين كانوا ً
مل يكونوا قد إحتفلوا ابلفصح عندما أ ُِّخذ يسوع إىل احملاكمة يف دار الوالية .كذلك يشرح ملاذا يشري يوحنا يف
2
 14:19أ ان حماكمة يسوع وصلبه حصال يف يوم التحضري للفصح)".
ملاذا يبدو هذا األمر مهما؟ كان جيب جلب محل الفصح إىل بيوت الذين ِّ
حيضرون لإلحتفال ابلفصح
قبل أربعة اأَّيم من تقدميه:
ِيف الْع ِ
ٍِ
ب بي ِ
ِ
وت اآلاب ِءَ ،شا ًة لِلْب ْي ِ
اش ِر ِم ْن ه َذا َّ
ت.
الش ْه ِر ََي ُ
َ
َ
س ِ ُُ
َ
ْخ ُذو َن َِلُ ْم ُك ُّل َواحد َشا ًة ِبَ َ
ِ
ت ِ
يب م ْن بَ ْيتِ ِه ِِبَ َس ِ
ب َع َد ِد
ريا َع ْن أَ ْن يَ ُكو َن ُك ْف ًوا لِ َ
شاةٍََ ،ي ُ
َوإِ ْن َكا َن الْبَ ْي ُ َ
ْخ ُذ ُه َو َو َج ُ
ارهُ الْ َق ِر ُ
صغ ً
وسُ .ك ُّل و ِ
اح ٍد َعلَى َح َس ِ
النُّ ُف ِ
ب أُ ْك ِل ِه ََتْ ِسبُو َن لِ َّ
لشاةِ.
َ
ان أَو ِمن الْمو ِ
تَ ُكو ُن لَ ُكم َشاةً ِ
ْخ ُذونَهُ ِمن ِْ ِ
اع ِز.
يحةً ذَ َك ًرا ابْ َن َسنَ ٍةََ ،ت ُ
َ
صح َ
ْ
اخل ْرفَ ْ َ َ َ
َ
ِ
ش َر ِم ْن ه َذا َّ
اع ِة
ت ا ْْلِْف ِظ إِ ََل الْيَ ْوم َّ
الرابِ َع َع َ
َويَ ُكو ُن ِع ْن َد ُك ْم ََتْ َ
الش ْه ِرُُ .ثَّ يَ ْذ َِبُهُ ُك ُّل َُجْ ُهوِر ََجَ َ
ِ ِ
يل ِيف ال َْع ِشيَّ ِة( .سفر اخلروج )6-3:12
إ ْس َرائ َ
كان جيب فحص اخلروف قبل أربعة اأَّيم من تقدمي ذبيحة الفصح .وقد متام يسوع هذا األمر حرفيا إذ
إناه دخل إىل أورشليم قبل أربعة اأَّيم من حلول عيد الفصح لكي يتم فحصه ألربعة اأَّيم قبل حلول الرابع
عشر من شهر نيسان.
ختيال حال األسر اليهودياة حيث كان احلمل يُربط فيها ألربعة اأَّيم .راَّبا كان األوالد يتبادلون األدوار يف
إطعامه وتنظيفه فتتوطاد عالقتهم به .وبعد أربعة اأَّيم من فحصه والتقرب منه ال ب اد أن قلوب أفراد العائلة
كانت تنكسر إذ أتخذ ذلك احلمل الصغري وتسفك دمه يف عشياة الرابع عشر من نيسان فدية عن كل
واحد منهم .وكان الرب ال يقبل سوى محل من دون عيب وقد متا فحصه للتأ اكد من كماله .وقد واىف الرب
يسوع تلك الشروط من كل انحية إذ هو محل فصحنا.

يوما من وقت إعالن
وكان دانيال قد تنباأ أناه سيمر ستاة وتسعون "أسبوع سنوات" أي ً 173,880
وج األ َْم ِر
وحَّت جميء املسياا (وتعين الكلمة املسياا املمسوح)" .فَا ْعلَ ْم َوافْ َه ْم أَنَّهُ ِم ْن ُخ ُر ِ
إعادة بناء اهليكل ا
يد أ ِ
ِ ِ
لِتَج ِد ِ
الرئِ ِ
ود َويُْب ََن ُسو ٌق
يم َوبِنَائِ َها إِ ََل ال َْم ِس ِ
يح َّ
وعا ،يَعُ ُ
ُسبُ ً
ْ
يع َواثْنَان َوستُّو َن أ ْ
َسابِ َ
يس َس ْب َعةُ أ َ
ُ
ُور َشل َ
و َخلِيج ِيف ِ
ضِ
يق األَ ْزِمنَ ِة(".دانيال .)25:9
َ ٌ
John MacArthur, The Murder of Jesus, Nelson Books, Nashville, TN. Pages 26-27.
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األَّيم على أيدي أانس ِّ
خمتصني ،وقد الحظوا أ ان يسوع ركب على احلمار يف اليوم
لقد متا إحتساب عدد ا
ال  173,880بعدما أُعطي األمر إبعادة بناء أورشليم وبذلك تكون النب اوة قد حتقاقت ابلكامل .3وقد
ركب يسوع على احلمار يف اليوم الذي تنباأ عنه دانيال ابلتحديدِّ .
وإين متأ اكد أناه ُوِّجد بني النخبة احلاكمة
مثل رئيس الكهنة والصدوقيني والكتبة إضافة إىل جزء من عامة الشعب الذين كانوا على علم هبذه النب اوة.
مل يشعر يسوع ابلتعب يف ذلك اليوم حني ترك بيت عنيا .فقد كان شااب يف الثالثة والثالثني من العمر
سريا على األقدام يف إسرائيل على األقل خالل الثالث سنوات املنصرمة .وعندما ركب
صحيح البنية جيول ً
حَّت ولو مل يدرك تالميذه لذلك مباشرة (يوحنا .)16:12
على احلمار علم أ ان قول الكتاب سيت ام ا
تأ ِ
ِ
ِ
ِ ِ ِ
ِ ِ
ِ
ِِ ِ
ور
يمُ .ه َو َذا َمل ُكك ََيِِْت إِلَْيكُ .ه َو َعاد ٌل َوَم ْن ُ
صٌ
"ابْتَ ِهجي ج ًّدا ََّي ابْ نَةَ ص ْهيَ ْو َنْ ،اهتفي ََّي ب ْن َ ُ
ُور َشل َ
ِ
ِ
ب َعلَى ِِحَا ٍر َو َعلَى َج ْح ٍ
ش ابْ ِن أ َََت ٍن( ".زكرَّي )9:9
َود ٌ
يعَ ،وَراك ٌ
مل ِّ
أيت ملك إسرائيل راكبًا على حصان النصرة األبيض ،بل ركب على جحش متواضع كما قال الكتاب.
كبريا كان قد حضر للعيد ،لكناهم تركوا املدينة وإستقبلوه بينما كان ينزل من جبل الزيتون إىل
ونقرأ أ ان ً
مجعا ً
ِ
ني ِم َن ا ْلَ ْم ِع فَ َقالُوا لَهََُّ «:ي ُم َع ِل ُم ،انْتَ ِه ْر
ض الْ َف ِريسيِ َ
أورشليم .وحاول البعض إسكات التالميذ" :وأ ََّما بَ ْع ُ
ول لَ ُكم :إِنَّه إِ ْن س َكت ُ ِ
ِ
خ!»(".لوقا -39:19
اب َوقَ َ
ص ُر ُ
ال َِلُ ْم«:أَقُ ُ ْ ُ َ َ
هؤالَء فَا ْْلِ َج َارةُ تَ ْ
َج َ
تَالَمي َذ َك!» .فَأ َ
.)40
كبريا جدا ا
حَّت إ ان الفريسيني قالوا بعضهم لبعض" :انْظُُروا! إِّنا ُك ْم الَ
كان عدد الناس الذين إستقبلوا املسيح ً

دائما من يغتاظون لرؤية
ب َوَراءَهُ!" (يوحنا  .)19:12ال ب اد أن يتواجد ً
تَـْنـ َفعُو َن َشْيـئًا! ُه َوذَا الْ َعا َملُ قَ ْد ذَ َه َ
العبادة احلقيقياة للرب كما إغتاظوا من عبادة مرمي له ومن مث إستقبال الكثريين له حني دخل إىل أورشليم.
وبينما ننهي دراستنا هلذا اليوم ،دعوين أترككم ابلسؤال التايل":كيف ميكنك أن ِّ
تعرب عن عبادتك وتكريسك
للمسيح؟"
دائما قلب عابد كقلب مرمي حيث نقدم أغلى ما لدينا جملدك.
صالة :أيها اآلب ،ساعدان أن يكون لدينا ً
ِّ
مستعدين إلستقبال إبنك عندما يزوران .آمني.
دعنا نكون
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