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مقدمة 

بعضكم زوار One Voice Fellowship الیوم. نحن سعیدون باستضافتك! ندرس التعلیم المسیحي للمدینة الجدیدة ھذا العام ألنھ ملخص ممتاز للحقائق

المركزیة لإلیمان المسیحي. الیوم ننظر في السؤال 16. ستجده مطبوع بلغات مختلفة في نشرتك. سأقرأ السؤال، ثم لنقرأ اإلجابة معًا. 

السؤال السادس ع��: ما هي الخطيئة؟

الخطيئة هي رفض أو تجاهل هللا في العالم الذي خلقه، والتمرد عليه بالعيش دون الرجوع إليه، وعدم
القيام بما يتطلبه في ناموسه - مما يؤدي إلى موتنا وتفكك كل الخليقة.

الیوم ھو عید الفصح. فكرت في أخذ استراحة من تعلیم المدینة الجدیدة الیوم. ولكن عندما صلیت وطلبت من هللا أن یقودني، فكرت في إجابة السؤال 16.

فكرت أیًضا في ما قالھ یسوع على الصلیب. ”إِلِھي، إِلِھي، ِلَماذَا تََرْكتَنِي؟” (متى 27:46) تََرْكتَنِي تعني تخلّیت عنّي. لترك شخص ما بمفرده وبدون

مساعدة. لماذا ترك هللا اآلب االبن على الصلیب؟ ألنھ عندما نظر اآلب إلى ابنھ المصلوب، رآه مغطى بخطیتنا. ولكن ألن اآلب رفض یسوع على

الصلیب، یمكنھ أن یرحب بنا كأبناء وبنات. ھذه ھي مأساة عید الفصح وانتصاره. الموت لیسوع یعني الحیاة بالنسبة لنا. وھذا ما أرید أن أشاركم بھ الیوم.

في البدایة، سأقرأ المزید من متى 27 اآلن. اسمعوا اآلن كلمة الرب. 

متى 27: 50-45. 

45 َوِمَن السَّاَعِة السَّاِدَسِة َكانَْت ُظْلَمةٌ َعلَى ُكّلِ األَْرِض إِلَى السَّاَعِة التَّاِسعَِة. 

46 َونَْحَو السَّاَعِة التَّاِسعَِة َصَرَخ یَُسوُع بَِصْوٍت َعِظیٍم قَائًِال: «إِیِلي، إِیِلي، ِلَما َشبَْقتَنِي؟» أَْي: إِلِھي، إِلِھي، ِلَماذَا تََرْكتَنِي؟ 



ا َسِمعُوا قَالُوا: «إِنَّھُ یُنَاِدي إِیِلیَّا».  47 فَقَْوٌم ِمَن اْلَواقِِفیَن ُھنَاَك لَمَّ

48 َوِلْلَوْقِت َرَكَض َواِحدٌ ِمْنُھْم َوأََخذَ إِْسِفْنَجةً َوَمألََھا َخًال َوَجعَلََھا َعلَى قََصبٍَة َوَسقَاهُ. 

ا اْلبَاقُوَن فَقَالُوا: «اتُْرْك. ِلنََرى َھْل یَأْتِي إِیِلیَّا یَُخلُِّصھُ!».  49 َوأَمَّ

وَح..  50 فََصَرَخ یَُسوُع أَْیًضا بَِصْوٍت َعِظیٍم، َوأَْسلََم الرُّ

نقرأ معًا إشعیاء 40: 8

ا َكلَِمُة إِلِھَنا َفَتْثُبُت إِلَى األَبَِد». ”يَبَِس اْلُعْشُب، َذُبَل الزَّْھُر. َوأَمَّ

لنصلي معا. 

أیھا اآلب الذي في السموات، نأتي إلیك ألنك مصدر الحیاة والحق. یا یسوع، نحن نعبدك ألنك مليء بالرحمة والمحبة. أیھا الروح القدس، افتح قلوبنا

وعقولنا لنتغیر بكلمة هللا. آمین. 

تخبرنا اآلیة 45 أنھ ِمَن السَّاَعِة السَّاِدَسِة َكانَْت ُظْلَمةٌ َعلَى ُكّلِ اورشلیم إِلَى السَّاَعِة التَّاِسعَِة. كانت تلك الساعات التي علق فیھا یسوع على الصلیب. كانت

الساعة حوالي الثالثة مساًء عندما صرخ یسوع: ”إلھي،إلھي، لماذا تركتني؟” الكلمة الیونانیة في كتبنا المقدسة تعني أن یسوع صرخ. لم یتكلم یسوع

بصوت عاٍل أو یرفع صوتھ. صرخ في عذاب في ھذه اللحظة بالذات. یخبرنا متى 27:26 أن یسوع قد جلد. استخدم الرومان سوًطا بھ قطع معدنیة

إلحداث أقصى قدر من األلم والضرر للضحیة. لكن یسوع لم یصرخ حینئذ. عندما دقّت المسامیر في ذراعیھ وقدمیھ، لم نقرأ أن یسوع صرخ. لماذا

یصرخ یسوع في ھذه المرحلة، في اآلیة 46؟ لم یكن بسبب األلم الجسدي. لم یصرخ یسوع، ”إلھي ،إلھي ھذا یؤلم كثیًرا!” كال، یسوع نفسھ یخبرنا لماذا

صرخ. كانت صرخة قلب متروك. ”لماذا تركتني؟” 

قرأنا قانون إیمان الرسول في وقت سابق. یقول أن یسوع نزل إلى الجحیم. من المھم أال نفكر في الجحیم أساًسا كمكان مادي أو مكان مقصود. یعاني الناس

في الجحیم بشكل رھیب ألنھم منفصلین إلى األبد عن هللا وعن كل شيء صالح. اختبر یسوع األلم الرھیب لذلك االنفصال الرھیب. 

عاش یسوع إلى األبد في عالقة وثیقة ومحبّة مع اآلب والروح القدس. كانت السماء سماویة ألن اآلب واالبن والروح القدس عاشوا معًا في حب كامل.

ولكن عندما تراكمت جمیع خطایا شعب هللا على یسوع على الصلیب، أدار اآلب وجھھ بعیدًا. كان على قداسة اآلب الكاملة أن تبتعد عن الدودة الخاطئة

التي أصبحت یسوع. شعر یسوع بكل دینونة هللا بدالً من كل محبة هللا. فقد یسوع السماء وذاق الجحیم في تلك اللحظة. ولھذا صرخ:إلھي، إلھي، لماذا

تركتني؟ كان یسوع یقتبس مزمور 22 عندما قال ھذا. 

یقول المزمور 22: 2-1: 

1 إلھي، إلھي، لماذا تركتني، بعیدا عن خالصي، عن كالم زفیري 

2 إلھي، في النھار أدعو فال تستجیب، في اللیل أدعو فال ھدو لي 

كان من الواضح أن یسوع كان یفكر في المزمور 22 عندما كان معلقاً على الصلیب. كان یشعر أن هللا اآلب كان بعیدًا عنھ. تأّوه یسوع من األلم وصرخ،

لكن أباه لم یجب. مزمور 22 كتبھ الملك داود سلف یسوع. عندما كتب داود ترانیمھ وصلواتھ في سفر المزامیر، كان یكتب الكتاب المقدس. قال الرسول

بطرس في أعمال الرسل 2:30 أن داود كان نبیًا. تم اقتباس المزامیر مرات عدیدة في العھد الجدید، ألنھا ملیئة بالنبوءات عن عمل هللا في المستقبل. لكن



المزمور 22 خاص. یتعلق ھذا المزمور بیسوع أكثر من كونھ عن داود. مزمور 22 مليء بالتفاصیل التي لم تحدث لداود. لكنھا حدثت أثناء صلب

المسیح. 

استمع اآلن إلى اآلیات 6-8 من مزمور 22. 

6 أما أنا فدودة ال إنسان. عار عند البشر ومحتقر الشعب 

7 كل الذین یرونني یستھزئون بي. یفغرون الشفاه، وینغضون الرأس قائلین 

8 اتكل على الرب فلینجھ، لینقذه ألنھ سر بھ. 

أود أن أریكم كیف تم تحقیق المزمور 22 في تقاریر اإلنجیل للعھد الجدید. انظر معي إلى متى 27:39 ، 43-41. 

وَن ُرُؤوَسُھمْ  فُوَن َعلَْیِھ َوُھْم یَُھزُّ 39 "َوَكاَن اْلُمْجتَاُزوَن یَُجدِّ

41 َوَكذِلَك ُرَؤَساُء اْلَكَھنَِة أَْیًضا َوُھْم یَْستَْھِزئُوَن َمَع اْلَكتَبَِة َوالشُّیُوخِ قَالُوا: 

ِلیب فَنُْؤِمَن بِِھ!  ا نَْفُسھُ فََما یَْقِدُر أَْن یَُخلَِّصَھا! إِْن َكاَن ُھَو َمِلَك إِْسَرائِیَل فَْلیَْنِزِل اآلَن َعِن الصَّ 42 «َخلََّص آَخِریَن َوأَمَّ

43 قَِد اتََّكَل َعلَى هللاِ، فَْلیُْنِقْذهُ اآلَن إِْن أََرادَهُ! ألَنَّھُ قَاَل: أَنَا اْبُن هللاِ!». 

ھل شعرت بالعار بسبب ما فعلتھ؟ ھل سخر منك الناس ألنك ارتكبت خطأ أو فعلت شیئًا غبیًا؟ عندما كان عمري حوالي 12 عاًما، لعبت في فریق كرة

السلة. كنت العب كرة سلة رھیب. لكن خالل إحدى المباریات، كنت أقف أسفل السلة تماًما. الفتى صاحب الكرة ال یرید أن یرمي الكرة نحوي، لكنني

كنت منفتًحا. كان لدي تسدیدة واضحة للسلة. لذا رمى الكرة نحوي بسرعة كبیرة. أصبت بالذعر. لقد تنحیت. طارت الكرة فوق رأسي. وضحك الجمیع في

صالة األلعاب الریاضیة. كان زمالئي في الفریق غاضبین. لكن الحشد سخر مني للتو. لم ألعب مرة أخرى. كنت أشعر بالخجل واإلحراج. 

ضحك الناس على یسوع. كان على استعداد للموت من أجل أعمالنا المخزیة. لیس مثل التنحي تحت كرة السلة. كان ھذا مجرد حماقة. أنا أتحدث عن

األشیاء الشریرة والرھیبة التي نقوم بھا ألنفسنا ولآلخرین. األشیاء المخزیة التي كان یسوع على استعداد الستیعابھا. لم یفعل یسوع شیئًا مخزیًا في حیاتھ.

لكنھ تعرض للسخریة والضحك والعار من أجلك ومن أجلي. كل خجلنا وذنبنا سمر على الصلیب مع یسوع. شعر بألم روحي وعاطفي وعالئقي وجسدي.

من أجلنا. لنلِق نظرة على الكیفیة التي یصف بھا المزمور 22 األلم الجسدي للصلب. 

14 كالماء انسكبت. انفصلت كل عظامي. صار قلبي كالشمع. قد ذاب في وسط أمعائي 

15 یبست مثل شقفة قوتي، ولصق لساني بحنكي، وإلى تراب الموت تضعني. 

أثناء الصلب، یتم سحب أكتاف الضحیة من المفصل. كما أن التعلق من ذراعیك یجعل التنفس صعبًا للغایة. تعمل رئتیك بجھد كبیر، وتضغط على قلبك.

األلم والجھد المبذول في التعلیق على الصلیب یجعل الضحیة عطشانًا جدًا. انظر إلى كیفیة تحقیق مزمور 22:15 في یوحنا 19: 30-28. 

“28 بَْعدَ ھذَا َرأَى یَُسوُع أَنَّ ُكلَّ َشْيٍء قَْد َكَمَل، فَِلَكْي یَتِمَّ اْلِكتَاُب قَاَل: «أَنَا َعْطَشاُن». 

، َوَوَضعُوَھا َعلَى ُزوفَا َوقَدَُّموَھا إِلَى فَِمِھ.  ا َخًال، فََمألُوا إِْسِفْنَجةً ِمَن اْلَخّلِ 29 َوَكاَن إِنَاٌء َمْوُضوًعا َمْملُو�

وَح.  ا أََخذَ یَُسوُع اْلَخلَّ قَاَل: «قَْد أُْكِمَل». َونَكََّس َرأَْسھُ َوأَْسلََم الرُّ 30 فَلَمَّ



بعد ذلك، أود أن أنظر معك إلى مزمور 22:16. 

“16 ألنھ قد أحاطت بي كالب. جماعة من األشرار اكتنفتني. ثقبوا یدي ورجلي” 

تصف اآلیة 16 بوضوح ما حدث عند الصلیب. طّوقت فرقة من الجنود الرومان وحشد من اإلسرائیلیین الغاضبین یسوع. ثم طعن الجنود یدیھ وقدمیھ

بالمسامیر لربط جسده بالصلیب. 

انظر اآلن إلى مزمور 22:17. 

“17أحصي كل عظامي، وھم ینظرون ویتفرسون في.” 

عندما كان جسده یتدلى من ذراعیھ، شد جلد صدر یسوع. یمكن للجمیع رؤیة ضلوعھ تضغط من خالل الجلد وھو یتنفس بشدة. كان الناس یحدقون في

جسده المعذب. أرادت روما أن یرى الجمیع كیف یُعاقب المجرمین والمتمردین. 

تذكر أن مزمور 22 كتب قبل 1000 عام من والدة یسوع. لكن التفاصیل في ھذا المزمور محددة بشكل ال یصدق. یمكنكم أن تصدقوا وتثقوا في كتابكم

المقدس، یا أصدقائي. إنھا كلمة هللا الحقیقیة والحیّة. 

انظر إلى مزمور 22:18. 

18" یقسمون ثیابي بینھم، وعلى لباسي یقترعون". 

”القرعة” تعني المقامرة. لرمي النرد أو أي شيء لمعرفة من سیفوز بالجائزة. قارن اآلیة 18 بما یقولھ یوحنا في 19: 25-23. 

ا َكانُوا قَْد َصلَبُوا یَُسوَع، أََخذُوا ثِیَابَھُ َوَجعَلُوَھا أَْربَعَةَ أَْقَساٍم، ِلُكّلِ َعْسَكِرّيٍ قِْسًما. َوأََخذُوا اْلقَِمیَص أَْیًضا. َوَكاَن اْلقَِمیُص بِغَْیِر ِخیَاَطٍة، 23 ثُمَّ إِنَّ اْلعَْسَكَر لَمَّ

َمْنُسوًجا ُكلُّھُ ِمْن فَْوُق.

24 فَقَاَل بَْعُضُھْم ِلبَْعٍض: «الَ نَُشقُّھُ، بَْل نَْقتَِرُع َعلَْیِھ ِلَمْن یَُكوُن». 

ِلیَتِمَّ اْلِكتَاُب اْلقَائُِل: «اْقتََسُموا ثِیَابِي بَْینَُھْم، َوَعلَى ِلبَاِسي أَْلقَْوا قُْرَعةً». ھذَا فَعَلَھُ اْلعَْسَكُر". 

لقد رأینا كیف وصف مزمور 22: 1-18 صلب یسوع وموتھ. أعتقد أن اآلیات التالیة تصف صباح عید الفصح. لم یبق یسوع میتاً. نجت حیاتھ من القبر. 

مزمور 22: 19- 22. 

19 أما أنت یارب، فال تبعد. یا قوتي، أسرع إلى نصرتي 

20 أنقذ من السیف نفسي. من ید الكلب وحیدتي 

21 خلصني من فم األسد، ومن قرون بقر الوحش استجب لي 

22 أخبر باسمك إخوتي. في وسط الجماعة أسبحك". 

بعد قیامتھ، قال یسوع للنساء في القبر أن یذھبوا و یخبروا إخوتھ أنھ على قید الحیاة. ثم ذھب یسوع لیرى إخوتھ بنفسھ. أكل وشرب مع التالمیذ. شرح لھم

یسوع كیف كان العھد القدیم ملیئًا بالنبوءات عن المسیا. 



كانت قیامة المسیح أھم حدث في تاریخ البشریة. كانت بدایة الكنیسة المسیحیة. كل ما نؤمن بھ، كل ما نفعلھ، كل ما نتوقعھ عن السماء، كل ھذا مبني على

قیامة یسوع. إذا كنت ال تزال متشكًكا أو مرتبًكا بشأن القیامة، فأخبرني من فضلك. أحب أن أشرب الشاي معك وأتحدث عنھ! ھذا مھم جدًا لتجاھل شكوكك

أو أسئلتك. یریدك هللا أن تثق في حقیقة ھذه األشیاء، ألنھا ستغیر حیاتك إلى األبد. 

بعد القیامة، أمضى یسوع 40 یوًما على األرض مع تالمیذه. ثم صعد الى السماء. قبل أن یغادر، قال یسوع ھذا لتالمیذه في أعمال الرسل ١: ٨. 

وُح اْلقُدُُس َعلَْیُكْم، َوتَُكونُوَن ِلي ُشُھودًا فِي أُوُرَشِلیَم َوفِي ُكّلِ اْلیَُھوِدیَِّة َوالسَّاِمَرةِ َوإِلَى أَْقَصى األَْرِض».  ةً َمتَى َحلَّ الرُّ 8 ”لِكنَُّكْم َستَنَالُوَن قُوَّ

ھل ترى االنتشار الجغرافي لإلنجیل الموصوف في اآلیة 8؟ ھذا بالضبط ما حدث في الكنیسة األولى. وھو أیًضا ما وصفھ المزمور 22 قبل حدوثھ بألف

عام. لنلِق نظرة على ھذه اآلیات من مزمور داود. ابحث عن اإلشارات الجغرافیة التي تحدث عنھا یسوع في أعمال الرسل 1: 8. 

مزمور ٢٢:٢٣ ، ٢٦-٢٨. 

23"یا خائفي الرب سبحوه مجدوه یا معشر ذریة یعقوب، واخشوه یا زرع إسرائیل جمیعا. 

26 یأكل الودعاء ویشبعون. یسبح الرب طالبوه.

تحیا قلوبكم إلى األبد 

27 تذكر وترجع إلى الرب كل أقاصي األرض.وتسجد قدامك كل قبائل األمم 

28 ألن للرب الملك، وھو المتسلط على األمم. 

أحب اآلیة 27، ألنھا تصف ما نشھده ھنا في One Voice Fellowship. ”تسجد أمامك جمیع قبائل األمم.” عاش یسوع ومات لیجلب أناًسا مثلي

ومثلك، من كل ركن من أركان الكوكب، إلى عائلة واحدة من هللا. 

بدأنا ھذه العظة بالحدیث عن كیف اقتبس یسوع من المزمور ٢٢: ١. كما عرف نھایة مزمور 22. أعتقد أن اآلیتین األخیرتین تفسران سبب استعداد یسوع

لتحمل الكثیر من األلم. دعونا اآلن نلقي نظرة على اآلیتین األخیرتین من المزمور 22، ثم نختتم تعلیم الیوم. 

30 الذریة تتعبد لھ. یخبر عن الرب الجیل اآلتي 

31 یأتون ویخبرون ببره شعبا سیولد بأنھ قد فعل. 

الذریة تعني األجیال القادمة. تنبأت ھذه اآلیات بأن كثیرین في المستقبل ”سیخبرون ببره”. سیقولون لألجیال القادمة ”إنھ فعل ذلك”. لقد فعل ماذا؟ وضع

یسوع حدا للخطیئة والموت. ھذا ما فعلھ. ھذا ھو سبب استعداد یسوع لتحمل الكثیر من اآلالم الجسدیة. عانى یسوع من االنفصال عن أبیھ، وشعر بعزلة

الجحیم، ألنھ كان یعلم أن ھذه ھي الطریقة الوحیدة إلنجاز مھمتھ. انظر إلى ما یقولھ یوحنا عن موت یسوع في یوحنا 19:30. 

وَح».  ا أََخذَ یَُسوُع اْلَخلَّ قَاَل: «قَْد أُْكِمَل». َونَكََّس َرأَْسھُ َوأَْسلََم الرُّ 30 "فَلَمَّ

أنھى یسوع رسالتھ على األرض، رغم أنھا كانت مؤلمة للغایة. من المؤلم قراءة المزمور 22 والتفكیر في كل ما تحملھ یسوع. لكن ینتھي المزمور



بكلمات الرجاء المجیدة ھذه: ”إنھ قد فعل ذلك”. «قَْد أُْكِمَل». عندما نخرج من الكنیسة اللیلة، أریدك أن تتذكر ذلك. سنعود غدًا إلى العمل، إلى المدرسة،

إلى أسبوع آخر من العیش في ھذا العالم الساقط. سیكون الناس قاسین معنا. سنكون قاسین مع اآلخرین. سنرتكب أخطاء ونعاني من الصراع والمرض. ال

تزال الخطیئة واالنكسار یمثالن مشاكل الیوم ألن یسوع لم یعد بعد. ولكن یمكننا أن نتحلى بالصبر والتسامح. یمكننا أن نتوب ونترك الروح القدس یغیرنا.

یمكننا أن نعیش مع األمل والفرح ھذا األسبوع. ألننا نخلص ونولد من جدید من خالل عمل المسیح الكامل. ”إنھ قد فعل ذلك!” 

دعونا نصلي اآلن باسم یسوع، مخلصنا الذي مات وقام من جدید، لیخلصنا ویمنحنا حیاة جدیدة. 

أیھا اآلب الذي في السماء، حبك لنا یصعب فھمھ. لكن الصلیب یساعدنا على الفھم. عندما نفكر في ابنك الحبیب على الصلیب، نفھم عمق حبك لنا. الرجاء

مساعدتنا في تذكرھا ھذا األسبوع. عندما یجربناالشیطان بالیأس ویذكرنا بذنبنا وخزینا، ذكرنا بالصلیب. ساعدنا في التشبث بحقیقة أنھ ”قَْد أُْكِمَل". ”إنھ قد

فعل ذلك!” لذلك فنحن أحرار ومسامحون ومحبوبون وأبناؤك إلى األبد. نصلي ھذا باسم یسوع. آمین.

One Voice Fellowship


