الهوت المسيح من األماكن التي تكلم
فيها والتوقيت يوحنا  8ويوحنا 10
Holy_bible_1

سأعرض في هذا الملف مثالين من عدة امثلة عن أماكن معينة خاصة جدا قال فيها المسيح
تعبيرات معية تثبت الهوته .فأنا ال أتكلم عن معنى كالمه الذي يثبت الهوته بل أتكلم عن المكان
الذي قال فيه هذا والتوقيت الذي قال فيه هذا

الموقف األول
والتوقيت وهو المسيح في عيد المظال في اليوم األخير العظيم في الهيكل
لماذا وقف المسيح في عيد المظال في اليوم العظيم؟
في عيد المظال واليوم العظيم هو اخر يوم وهو اليوم الذي يجب ان يظهر فيها امام الهيكل

وهم في هذه الفترة كانوا يخرجون قبلها بعدة ايام او اسابيع ليعدوا المظال ألنهم كانوا البد ان
يسكنوا في هذه الفترة في مظال كذكري لتغربهم في سيناء واليوم الثامن يحتفلوا في الهيكل كذكري
لدخول ارض الموعد ويفرحون بالحصاد
وكان ينار في مناره سباعية الشعالت كل يوم شعله حتى في اليوم السابع ويحتفلون بشده في
اليوم السابع وفي اليوم الثامن تشعل مناره قوية وبهذا تكون المدينة كلها منيره وهذا الذي اشار
اليه المسيح في االصحاح التالي
 12 :8ثم كلمهم يسوع ايضا قائال انا هو نور العالم من يتبعني فال يمشي في الظلمة بل يكون
له نور الحياة
وايضا رئيس الكهنة كان يمالء قدر ذهبي من بركة سلوام ويصبه في انبوبه من المذبح وتتجه
الي وادي قدرون وهذا تذكار للصخره التي اخرجت لهم ماء في البريه وهو الذي تكلم عنه المسيح
في هذا االصحاح بانه
 37 :7و في اليوم االخير العظيم من العيد وقف يسوع و نادى قائال ان عطش احد فليقبل الي و
يشرب
 38 :7من امن بي كما قال الكتاب تجري من بطنه انهار ماء حي
فهو الصخرة الحقيقية صخرة الخالص الذي ينبع الماء الحي وهذا الذي شرحه معلمنا بولس
الرسول عن ان الصخرة هو المسيح

ويوجد امر اخر مهم وهو ان رئيس الكهنة عندما يحضر اناء الماء من بركة سلوام الى الهيكل
وتكون صال وات اليهود وصلت الي احرها في هذه اللحظات ويبدؤون يصلون بصوت مرتفع طالبين
ان ياتي المسيا الذي يعطيهم الماء الحي وهو الروح القدس كما قال في مالخي
سفر يوئيل 28 :2
ون بع َد ذلِ َك أ َِّني أَس ُكب ر ِ
ش ُيو ُخ ُك ْم
ش ٍر ،فَ َيتََن َّبأُ َب ُنو ُك ْم َوَب َناتُ ُك ْمَ ،وَي ْحلَ ُم ُ
وحي َعلَى ُك ِّل َب َ
« َوَي ُك ُ َ ْ
ْ ُ ُ
ش َب ُاب ُك ْم ُر ًؤى.
َحالَ ًماَ ،وَي َرى َ
أْ
ويبدا رئيس الكهنة يسكب الماء علي مذبح المحرقة في هذه االثناء طالبا اوال ان يسكب الرب
الماء في موسم المطر القادم في الشتاء ليكون الحصاد كثير ولكن يصلي الي ما هو اهم وهو مع
ارتفاع الدخان ان ياتي المسيح ويسكب الروح القدس التي وعد بها اهلل ويكرر اليهود الصلوات
وترتفع صلواتهم بشده وهم يطلبون مجيئ المسيا الذي يسكب الروح القدس وتصل الصال وات
والطلبات الي ذروتها
وفي وسط كل هذا واذا بالمسيح يقول لليهود بصوت مرتفع
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 37 :7و في اليوم االخير العظيم من العيد وقف يسوع و نادى قائال ان عطش احد فليقبل الي
و يشرب
 38 :7من امن بي كما قال الكتاب تجري من بطنه انهار ماء حي

 39 :7قال هذا عن الروح الذي كان المؤمنون به مزمعين ان يقبلوه الن الروح القدس لم يكن قد
اعطي بعد الن يسوع لم يكن قد مجد بعد
 40 :7فكثيرون من الجمع لما سمعوا هذا الكالم قالوا هذا بالحقيقة هو النبي
فلهذا امن به الكثير من اليهود فهو يقول لهم بوضوح ها انا اريد ان اعطيكم الماء الحي الذي هم
يفهمون جيدا معناه وانه هو الروح القدس وانه بقوله هذا هو المسيح الذي ينتظروه والذي
يصلون االن بحراره لكي يأتي إليهم وها هو واقف وسطهم ويقول انا هو وبالفعل كثيرين عرفوا في
هذه اللحظة انه هو المسيح المسيا وامن الكثيرون به
ِ
ِ
يح ِم َن ا ْل َجلِ ِ
يل َيأ ِْتي؟
يح!»َ .و َ
آخ ُر َ
 41آ َخ ُر َ
ون قَالُوا« :أَلَ َع َّل ا ْل َمس َ
ون قَالُوا« :ه َذا ُه َو ا ْل َمس ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
يح؟»
س ِل َد ُاوَدَ ،و ِم ْن َب ْي ِت لَ ْحٍم،ا ْلقَ ْرَي ِة الَِّتي َك َ
يهاَ ،يأْتي ا ْل َمس ُ
 42أَلَ ْم َي ُق ِل ا ْلكتَ ُ
اب إِ َّن ُه م ْن َن ْ
ان َد ُاوُد ف َ

الموقف الثاني
المسيح في عيد التجديد كان يقف بجوار باب الضان ويقول لهم انا هو باب الخراف .وهذا مهم
الن الذي يدخل منه الخراف وهو باب قرب الهيكل وهو باب مقدس النه تدخل منه خراف الهيكل
وهذا في
سفر نحميا 1 :3

ِ
ِ
وقَ ِ ِ
صِ
الضأ ِ
يع ُه،
اب َّ
يم َوِا ْخ َوتُ ُه ا ْل َك َه َن ُة َوَب َن ْوا َب َ
ام أَل َياش ُ
ار َ
اموا َم َ
ْن ُ .ه ْم قَد ُ
َّسوهُ َوأَقَ ُ
يب ا ْل َكاه ُن ا ْل َعظ ُ
َ َ
َّسوهُ إِلَى ُب ْر ِج ا ْل ِم َئ ِة إِلَى ُب ْر ِج َح َن ْن ِئي َل.
َوقَد ُ
فالمسيح هو الراعي الصالح وهو الحامل السم اهلل .واهلل كان له رعاة كثيرون مثل داود ،ولكن
اع ولكنه تذمر من حمل المسئولية
اع إفترس نعجة من قطيعه (التي ألوريا) وموسى كان ر ٍ
داود كر ٍ
(عد )15-11:11وبالنسبة لهم يصير المسيح هو الراعي الصالح صالحاً مطلقاً عدا أن موسى
وداود كانوا أيضاً خرافاً عند الراعي األعظم .وأفضل الرعاة لم يقدم نفسه للموت عن رعيته
والمسيح فعل ليعطي حياة لخرافه (زك +7:13مت )32-31:26وصاحب الخراف يرعاها ألنه
يمتلكها ويحبها .وهو صالح ألنه يطلب لها الصالح.
والراعي ايضا كان لقب اله اسرائيل
سفر التكوين 24 :49
ِ ِ
ِ
ٍ
ِ
ي َع ِز ِ
اكِ ،م َن
وبِ ،م ْن ُه َن َ
س ُهَ ،وتَ َ
شد َ
يز َي ْعقُ َ
س َواع ُد َي َد ْيه .م ْن َي َد ْ
َّد ْت َ
َولك ْن ثََبتَ ْت ِب َمتَا َنة قَ ْو ُ
َّ ِ
يل،
س َرِائ َ
ص ْخ ِر إِ ْ
الراعي َ

سفر المزامير 1 :23
الرب ر ِ
ش ْيء.
اع َّي فَالَ ُي ْع ِوُزِني َ
َّ َ

سفر المزامير 1 :80
ِ
ِ
ِ
الضأ ِ
ق.
ف َك َّ
سا َعلَى ا ْل َك ُروِب ِيم أَ ْ
س َرِائ َ
وس َ
ش ِر ْ
يلْ ،
َيا َراع َي إِ ْ
ْنَ ،يا َجال ً
اص َغَ ،يا قَائ َد ُي ُ

سفر يشوع بن سيراخ 13 :18
يوبخ ويؤدب ويعلم ويرد كالراعي رعيته

سفر حزقيال 12 :34
اعي قَ ِطيع ُه يوم ي ُك ُ ِ
الر ِ
ص َها ِم ْن
َك َما َي ْفتَ ِق ُد َّ
شتَّتَ ِة ،ه َك َذا أَفْتَ ِق ُد َغ َن ِمي َوأ َ
س ِط َغ َن ِم ِه ا ْل ُم َ
َ َْ َ َ
ون في َو ْ
ُخلِّ ُ
ِ
يع األَم ِ
ِ
ِ
َّب ِ
اب.
اك ِن الَِّتي تَ َ
شتَّتَ ْت إِلَ ْي َها في َي ْوِم ا ْل َغ ْيم َوالض َ
َجم ِ َ

وهو لقب للمسيح
إنجيل متى 32 :25
اف ِم َن ا ْل ِج َد ِ
الر ِ
َوَي ْجتَ ِمعُ أَمام ُه َج ِميعُ الش ُع ِ
ض ُه ْم ِم ْن َب ْع ٍ
اء،
ض َك َما ُي َم ِّي ُز َّ
اعي ا ْل ِخ َر َ
وب ،فَ ُي َم ِّي ُز َب ْع َ
َ َ

رسالة بطرس الرسول األولى 25 :2

ِ
ِ
ضالَّ ٍةِ ،
أل ََّن ُكم ُك ْنتُم َك ِخر ٍ
ُسقُ ِف َها.
لك َّن ُك ْم َر َج ْعتُ ُم َ
اف َ
اآلن إِ َلى َراعي ُنفُوس ُك ْم َوأ ْ
ْ ْ َ
فصفة انه راعي هي صفه حقيقيه والراعي الصالح وهو الباب
فالمسيح هو عند الباب المقدس للخراف الذي تدخل منه ويقول انها هو باب الخراف
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اف ،ب ْل ي ْطلَع ِم ْن مو ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ َِّ
ِ ِ
ق ا ْل َح َّ
« 1اَْل َح َّ
ض ٍع
يرِة ا ْلخ َر َ َ ُ
َْ
ق أَقُو ُل لَ ُك ْم :إ َّن الذي الَ َي ْد ُخ ُل م َن ا ْل َباب إلَى َحظ َ
سِ
ص.
ارق َولِ ٌّ
َ
آخ َر ،فَ َذ َ
اك َ
ومناسبة تشبيه المسيح نفسه بالراعي ،طرد المولود أعمى من المجمع وقسوة الرعاة من اليهود
الفريسيين عليه .فهو كان أمامهم يستعطي ،ماذا صنعوا له وماذا قدموا له من رحمة .واآلن إذ
رحمه المسيح وشفاه طردوه ،فهم رعاة قساة القلوب .ولذلك أتى المسيح الراعي الصالح .والمسيح
بتشبيه نفسه بالراعي الصالح يذكرهم بالنبوات السابقة عن رفض الرعاة السابقين لعدم أمانتهم،
ومجيء راعي صالح هو المسيح .وراجع (أر" )6-1:23ويل للرعاة الذين يهلكون ويبددون غنم
رعيتي يقول الرب ..هأنذا أعاقبكم ..ها أيام تأتي يقول الرب وأقيم لداود غصن بر "..والمسيح
هو غصن البر .ومعنى الكالم ..أنتم أيها الفريسيون يا من تدعون المعرفة والبر وتتهمونني بأنني
خاطئ ،قارنوا بين موقفكم وموقفي كرعاة ستجدوا أنني الراعي الصالح لهذا الخروف المسكين.
وأذكروا النبوات فأنتم دارسين للكتاب ،فستكتشفوا أنني من تنبأ عنه األنبياء بأنني الراعي الصالح.
ُخ َدم .راجعوا النبوات
َخ ِدم ال أل ْ
أنتم أيها الفريسيون طلبتم أن تخدمكم الرعية ،أما أنا فأتيت أل ْ
فستكتشفوا أن اهلل أوقفكم عن الرعاية .وسأكون أنا من تنبأ عنه األنبياء بأنني الراعي الجديد

الصالح= "واقيم عليها راعيا واحدا فيرعاها عبدي داود هو يرعاها وهو يكون لها راعيا" (حز:34
)23
وطبيعة حظائر الغنم في فلسطين أنها عبارة عن أرض مربعة يحيط بها سور منخفض من الخشب
ال تستطيع الخراف أن تقفز من فوقه ،ولها باب واحد .والراعي أو البواب ينام بجسمه ليسد مدخل
الباب ليالً ليشعر بأي خروف يحاول الخروج أو أي وحش يريد الدخول .فيكون الراعي هو الباب
وهو البواب .أي يكون هو راعي الغنم .وأحياناً يكون هناك بواب ينام في مدخل الباب غير الراعي.
وهذا البواب ال ُي ْدخل للحظيرة سوى الراعي .والحظ أن السراق واللصوص يقفزون من على السور.
اعي ا ْل ِخر ِ
اب فَهو ر ِ
َما الَِّذي َي ْد ُخ ُل ِم َن ا ْل َب ِ
اف.
َ 2وأ َّ
َ
َُ َ
اص َة ِبأَسم ٍ
ِ
اء َوُي ْخ ِر ُج َها.
ص ْوتَ ُه ،فَ َي ْد ُعو ِخ َارفَ ُه ا ْل َخ َّ
ابَ ،وا ْل ِخ َر ُ
 3له َذا َي ْفتَ ُح ا ْل َب َّو ُ
اف تَ ْ
س َمعُ َ
َْ
ص ْوتَ ُه.
َخ َر َج ِخ َارفَ ُه ا ْل َخ َّ
َ 4و َمتَى أ ْ
اف تَتْ َب ُع ُه ،ألَنَّ َها تَ ْع ِر ُ
ام َهاَ ،وا ْل ِخ َر ُ
اص َة َيذ َ
ْه ُ
ف َ
َم َ
ب أَ
وهنا يوضح الفرق بين جميعهم ( اللصوص ) وبين الراعي الصالح وخدامه الصالحين الذين
ياتون من الباب مع الراعي الصالح صاحب الخراف
اذا الفرق واضح بين االنبياء والمسحاء الكذبه وبين الراعي الصالح ورجاله ولهذا من يقول ان
المسيح وصف انبياؤه بانهم كذبه فهو الكاذب
ت ا ْل ُغرب ِ
اء».
َ 5وأ َّ
ب ِم ْن ُه ،ألَنَّ َها الَ تَ ْع ِر ُ
ص ْو َ َ َ
يب فَالَ تَتْ َب ُع ُه َب ْل تَ ْه ُر ُ
َما ا ْل َغ ِر ُ
ف َ
ان ُي َكلِّ ُم ُه ْم ِب ِه.
سوعَُ ،وأ َّ
َما ُه ْم َفلَ ْم َي ْف َه ُموا َما ُه َو الَِّذي َك َ
 6ه َذا ا ْل َمثَ ُل قَالَ ُه لَ ُه ْم َي ُ
وعندما لم يفهموا بدا يشرح اكثر

اذا كالمه المقبل هو شرح للمثال الماضي وليس كالم منفصل لذلك من يقطتع الكالم هو له نية
سيئه فهو مثل السراق واللصوص
وعندما بدا يشرح رب المجد قال
ق أَقُو ُل لَ ُكم :إِ ِّني أََنا باب ا ْل ِخر ِ
ق ا ْل َح َّ
ضا« :ا ْل َح َّ
اف.
 7فَقَ َ
سوعُ أ َْي ً
ال لَ ُه ْم َي ُ
َ ُ َ
ْ
وهنا كما قلت هو يقول هذا بجوار باب الضان فعال
هو الراعي الصالح وباب الخراف يشرح فيها ان هو المدخل فيشرح ان من ياتي من الباب بتعاليم
الرب هو من عند الراعي الصالح مالك الخراف
ين أَتَوا قَ ْبلِي ُهم س َّراق ولُصوص ،و ِ
ِ
ِ
س َم ْع لَ ُه ْم.
لك َّن ا ْل ِخ َر َ
اف لَ ْم تَ ْ
َ 8جميعُ الَّذ َ ْ
َ
ْ ُ َ ُ
اما الذين اتوا من موضع اخر وادعوا انهم المسيح هم كاذبين وتبددت مشورتهم الن الرب حمي
خرافه منهم مثل ثوداس ويهوذا الجليلي وغيرهم فهم سراق ولصوص والشعب لم يسمع لهم واهلكوا
قليلين ثم تبددوا
وايضا الكتبه والفريسيين الذين اضلوا البعض ثم تببددوا
ويكمل في شرح معني المثل
ص َوَي ْد ُخ ُل َوَي ْخ ُر ُج َوَي ِج ُد َم ْر ًعى.
اب .إِ ْن َد َخ َل ِبي أ َ
 9أََنا ُه َو ا ْل َب ُ
َحد فَ َي ْخلُ ُ
ِ
ِ
لس ِ
ون لَ ُه ْم
 10اَ َّ
ق َوَيذ َْب َح َوُي ْهلِ َكَ ،وأ َّ
َما أََنا فَقَ ْد أَتَ ْي ُ
س ِر َ
ار ُ
ون لَ ُه ْم َح َياة َولِ َي ُك َ
ت لِتَ ُك َ
ق الَ َيأْتي إِالَّ ل َي ْ

ْض ُل.
أَف َ
الص ِالح ي ْب ِذ ُل َن ْفس ُه ع ِن ا ْل ِخر ِ
الصالِح ،و َّ ِ
 11أََنا ُهو َّ ِ
اف.
َ َ
الراعي َّ ُ َ
الراعي َّ ُ َ
َ
َ
ويوضح ان الصفات تنطبق عليه وعلي خدامه الذين ياتون من الباب وهم انبياؤه ويقودوا خرافه
الي المرعي اما السراق فيحاولوا ان يهلكوا بعض الخالف
ورغم انه هو صاحب الخراف وهو راعي الخراف وهو باب الخراف وايضا هو سيضع نفسه عن
الخراف محبة لهم
ِ
ِ
اف لَ ُه ،فَ َيرى ِّ
َما الَِّذي ُه َو أ ِ
اف
َ 12وأ َّ
ب ُم ْق ِبالً َوَيتُْر ُك ا ْل ِخ َر َ
س ِت ا ْل ِخ َر ُ
الذ ْئ َ
س َراع ًيا ،الَّذي لَ ْي َ
َجيرَ ،ولَ ْي َ
َ
ِّد َها.
ب ا ْل ِخ َر َ
ب ،فَ َي ْخطَ ُ
اف َوُي َبد ُ
ف ال ِّذ ْئ ُ
َوَي ْه ُر ُ
أما األجير فهو يرعى الخراف ألجل نفسه ويأخذ أجرة وهو غير مستعد أن يموت ألجل الخراف.
ّ
ولو ظهر خطر مفاجئ كظهور ذئب (الذئب هنا هو أي ضيقة أو أي آلة يستخدمها الشيطان أو
الشيطان نفسه أو أي إضطهاد في العالم) فهو يهرب بحياته فيفتك الذئب بالخراف ويبددها ،ألن
الخراف إذ ترى الذئب يخطف واحداً واحداً منها تجري وتهرب فتتبدد الرعية .والراعي الصالح يكلف
رعاة أمناء لرعاية رعيته (أر1 +15:3 +4:23بط .)4-1:5ولنالحظ أن األجير ليس هو من
يتقاضى أج ارً عن خدمته فالفاعل مستحق أجرته وخادم اإلنجيل من اإلنجيل يعيش .ولكن األجير
هو من يفضل األجرة على الخدمة وعلى محبته لرعيته.
َجير ،والَ يبالِي ِبا ْل ِخر ِ
ِ
اف.
ب ألَنَّ ُه أ ِ َ ُ َ
ير َي ْه ُر ُ
َ
َ 13واألَج ُ
الر ِ
اص ِتي تَ ْع ِرفُِني،
اص ِتي َو َخ َّ
ف َخ َّ
اعي َّ
َما أََنا فَِإ ِّني َّ
 14أ َّ
َع ِر ُ
الصالِ ُحَ ،وأ ْ

َضع َن ْف ِسي ع ِن ا ْل ِخر ِ
اف.
َ 15ك َما أ َّ
َع ِر ُ
ب َي ْع ِرفُِني َوأََنا أ ْ
َ
ف َ
َن اآل َ
اآلبَ .وأََنا أ َ ُ
َ
َن ِ
ِ ِِ ِ
ون
َ 16ولِي ِخ َراف أ َ
يرِةَ ،ي ْن َب ِغي أ ْ
ص ْوِتيَ ،وتَ ُك ُ
آت َي ِب ِت ْل َك أ َْي ً
ضا فَتَ ْ
س َمعُ َ
ُخ ُر لَ ْي َ
س ْت م ْن هذه ا ْل َحظ َ
اع و ِ
ِ
احد.
َرِعيَّة َواح َدة َو َر ٍ َ
ِ ِ
ِ
ضا.
َضعُ َن ْف ِسي آل ُخ َذ َها أ َْي ً
اآلب ،أل َِّني أ َ
 17له َذا ُيحبني ُ
ِ ِ
ِ
َن آ ُخ َذ َها
س ْلطَان أ ْ
س ْلطَان أ ْ
َن أ َ
َحد َيأْ ُخ ُذ َها ِم ِّنيَ ،ب ْل أ َ
س أَ
َض َع َها َولِي ُ
َض ُع َها أََنا م ْن َذاتي .لي ُ
 18لَ ْي َ
هذ ِه ا ْلو ِ
ضاِ .
ص َّي ُة قَ ِب ْلتُ َها ِم ْن أَِبي».
أ َْي ً
َ
ضا ا ْن ِشقَاق َب ْي َن ا ْل َي ُه ِ
س َب ِب ه َذا ا ْل َكالَِم.
 19فَ َح َد َ
ث أ َْي ً
ود ِب َ
ِ ِ
 20فَقَ َ ِ
ون لَ ُه؟»
ون ِم ْن ُه ْمِ « :ب ِه َ
ستَ ِم ُع َ
ير َ
ش ْيطَان َو ُه َو َي ْهذي .ل َما َذا تَ ْ
ال َكث ُ
َع ُي َن ا ْل ُع ْم َي ِ
ان؟».
ش ْي َ
ش ْي َ
طان .أَلَ َع َّل َ
س ه َذا َكالَ َم َم ْن ِب ِه َ
طا ًنا َي ْق ِد ُر أ ْ
 21آ َخ ُر َ
َن َي ْفتَ َح أ ْ
ون قَالُوا« :لَ ْي َ
يد ِفي أُور َ ِ
يد التَّ ْج ِد ِ
ان ِشتَاء.
ان ِع ُ
يمَ ،و َك َ
َ 22و َك َ
ُ
شل َ
سوعُ َيتَ َم َّ
شى ِفي ا ْل َه ْي َك ِل ِفي ِرَوا ِ
ان،
سلَ ْي َم َ
َ 23و َك َ
ق ُ
ان َي ُ
ِ
يح فَ ُق ْل لَ َنا َج ْه ًار».
احتَا َ
ت أَ ْن َ
س َنا؟ إِ ْن ُك ْن َ
ود َوقَالُوا لَ ُه« :إِلَى َمتَى تُ َعلِّ ُ
ط ِب ِه ا ْل َي ُه ُ
 24فَ ْ
ت ا ْل َمس َ
ق أَ ْنفُ َ
ش َه ُد
اسِم أَِبي ِه َي تَ ْ
سوعُ« :إِ ِّني ُق ْل ُ
ستُ ْم تُ ْؤ ِم ُن َ
َع َما ُل الَِّتي أََنا أ ْ
ون .اَأل ْ
 25أ َ
َع َملُ َها ِب ْ
ت لَ ُك ْم َولَ ْ
َج َاب ُه ْم َي ُ
لِي.
ِ
ت لَ ُك ْم.
ستُ ْم ِم ْن ِخ َر ِافيَ ،ك َما ُق ْل ُ
ستُ ْم تُ ْؤ ِم ُن َ
ون أل ََّن ُك ْم لَ ْ
َ 26ولك َّن ُك ْم لَ ْ
ِ ِ
َع ِرفُ َها فَتَتْ َب ُع ِني.
ص ْوِتيَ ،وأََنا أ ْ
 27خ َرافي تَ ْ
س َمعُ َ
ِ
ِ
ِ
 28وأََنا أ ْ ِ
َحد ِم ْن َي ِدي.
يها َح َياةً أ ََبديَّ ًةَ ،ولَ ْن تَ ْهل َك إِلَى األ ََبدَ ،والَ َي ْخطَفُ َها أ َ
ُعط َ
َ
ِ
َّاها ُهو أ ْ ِ
َع َ ِ
ف ِم ْن َي ِد أَِبي.
َن َي ْخطَ َ
َحد أ ْ
 29أَِبي الَِّذي أ ْ
َعظَ ُم م َن ا ْل ُك ِّلَ ،والَ َي ْقد ُر أ َ
طاني إِي َ َ

أيضا مثال اخر باختصار
عيد الباكورات هو عيد ظهور حياة من موت او قيامة فهو بعد الشتاء وقيامة المسيح كان يرمز
اليها عيد الباكورات
خروج 34
 22: 34و تصنع لنفسك عيد االسابيع ابكار حصاد الحنطة و عيد الجمع في اخر السنة
 26: 34اول ابكار ارضك تحضره الى بيت الرب الهك ال تطبخ جديا بلبن امه
عيد باكورة الحصاد :Feast of First Fruits
معنى باكورة االموات النه اول من خرج من االرض حي بذاته مثل النبات الذي يخرج كباكورة من
االرض الميتة
وهذا معنى رمز عيد الباكورة الذي يرمز للمسيح
ارتبط هذا العيد بعيدي الفصح والفطير من جانب ،وبعيد الخماسين من جانب آخر ،إذ ُيحت َفل به
خالل أيام الفطير بينما يأتي عيد الخمسين بعده بسبعة أسابيع (ال ،)15:23أي في اليوم
الخمسين منه.
كان هذا العيد يوافق بوادر حصاد الشعير ،ألنه كان ينضج قبل الغالّت األخرى .ومع أن الحصاد
كان يبدأ بالغالب في عيد باكورة الحصاد بمدة ،لكن كان عليهم أن يأخذوا حزمة من المحصول

دائما في إكرام
قبل أن يحصدوه .ويأتوا بها إلى الكاهن ليرددها أمام الرب حتى يكونوا مبكرين ً
الرب وفي عمل الخير( ..ال.)10،9:23
إن حزمة الشعر التي كانت تُقدَّم ،إنما تشير إلى ربنا يسوع المسيح القائم من بين
األموات ..كانت هذه الحزمة هي باكورة الحصاد ،والمسيح القائم من بين األموات هو باكورة
الراقدين (1كو.)20:15

باإلضافة الى عيد الفصح الذي قدم فيه المسيح كفصحنا أيضا المسيح قام

باإلضافة بالطبع الى أمثلة كثيرة مثل المسيح عندما قال بيتي بيت الصالة يدعي وهذا في
الشعانين في الهيكل ولكن اكتفي بهذا القدر.

والمجد هلل دائما

