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 يهوذا يسلِّم يسوع
30-18:13يوحنا   

  ته؟سؤال للمناقشة: ما هي أفضل قصَّة قرأهتا؟ أو ما هو أفضل فيلم شاهد
 

تكن القصَّة، فال بدَّ أن تكون هناك شخصيَّة شرِّيرة يف الكتاب الذي قرأته أو الفيلم الذي شاهدته، وغالًبا ما مهما 
 عندما يظهر على الشاشة. ويف دراستنا هذه سوف نلقي الضوء على يهوذادون به ، ويكرهه اجلميع ويُندِّ يُعرف بــــِ "اخلصم"

   الذي يظهر "كاخلصم" على صفحات اتريخ العهد اجلديد.  و  الذي خان يسوع وأسلمه

 

يِعُكْم. َأَ� َأْعَلُم الَِّذيَن اْخَرتْهُتُْم. لِكْن لَِيِتمَّ اْلِكَتاُب: اَلَّذِ « َز رََفَع َعَليَّ َعِقَبُه.َلْسُت َأُقوُل َعْن مجَِ  ي �َُْكُل َمِعي اْخلُبـْ

 َأُقوُل َلُكُم اآلَن قـَْبَل َأْن َيُكوَن، َحىتَّ َمَىت َكاَن تـُْؤِمُنوَن َأّينِ َأَ� ُهَو.

 ».الَِّذي َأْرَسَلِين َاْحلَقَّ اْحلَقَّ َأُقوُل َلُكُم: الَِّذي يـَْقَبُل َمْن ُأْرِسُلُه يـَْقبَـُلِين، َوالَِّذي يـَْقبَـُلِين يـَْقَبُل 

 ».اْحلَقَّ اْحلَقَّ َأُقوُل َلُكْم: ِإنَّ َواِحًدا ِمْنُكْم َسُيَسلُِّمِين!«َلمَّا قَاَل َيُسوُع هَذا اْضَطَرَب اِبلرُّوِح، َوَشِهَد َوقَاَل:

 َعْنُه. َفَكاَن التََّالِميُذ يـَْنظُُروَن بـَْعُضُهْم ِإَىل بـَْعٍض َوُهْم ُحمَْتاُروَن ِيف َمْن قَالَ 

 وََكاَن ُمتَِّكًئا ِيف ِحْضِن َيُسوَع َواِحٌد ِمْن َتَالِميِذِه، َكاَن َيُسوُع حيُِبُُّه.

 فََأْوَمأَ ِإلَْيِه ِمسَْعاُن بُْطُرُس َأْن َيْسَأَل َمْن َعَسى َأْن َيُكوَن الَِّذي قَاَل َعْنُه.

 »يُِّد، َمْن ُهَو؟َ� سَ «فَاتََّكأَ َذاَك َعَلى َصْدِر َيُسوَع َوقَاَل َلُه: 

.». ُهَو َذاَك الَِّذي َأْغِمُس َأَ� اللُّْقَمَة َوُأْعِطيِه!«َأَجاَب َيُسوُع:  فـََغَمَس اللُّْقَمَة َوَأْعطَاَها لِيَـُهوَذا ِمسَْعاَن اِإلْسَخْريُوِطيِّ

 ».ُلُه َفاْعَمْلُه أبَِْكَثِر ُسْرَعةٍ َما َأْنَت تـَْعمَ «فـَبَـْعَد اللُّْقَمِة َدَخَلُه الشَّْيطَاُن. فـََقاَل َلُه َيُسوُع: 

 َوَأمَّا هَذا فـََلْم يـَْفَهْم َأَحٌد ِمَن اْلُمتَِّكِئَني ِلَماَذا َكلََّمُه بِه،

ًئا يِد، َأوْ َألنَّ قـَْوًما، ِإْذ َكاَن الصُّْنُدوُق َمَع يـَُهوَذا، ظَنُّوا َأنَّ َيُسوَع َقاَل َلُه: اْشَرتِ َما َحنَْتاُج ِإلَْيِه ِلْلعِ   َأْن يـُْعِطَي َشيـْ

 )30-18:13لِْلُفَقَراِء. (يوحنا 

 َفَذاَك َلمَّا َأَخَذ اللُّْقَمَة َخَرَج لِْلَوْقِت. وََكاَن لَْيًال.
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 قصَّة هللا أو "قصته هو"
ا تبدأ بكاتب عظيم لديه فكرة عظيمة يطوِّ  رها تبدأ كّل قصَّة جيِّدة بكاتب وفكرة. وإن كانت قصَّة عظيمة ابلفعل فإ�َّ

دقيقة، ولُتظِهر ما جيول يف قلب الكاتب وعقله. وهل تعتقد أنَّ ال هامثَّ يعمل إبتقان لتتكشَّف بتفاصيلويبعث فيها احلياة. 
"، والرّب نفسه هو الكاتب األمر خيتلف مع هللا وقصَّته؟ وعلى كّل حال، فإنَّ القصَّة ُدِعيت "القصَّة األعظم عرب التاريخ

الق الكّل الوقت ليكشف عن قصَّة حبِّه الفدائي. وكان أنَّ هللا قد إفتكر يف األزل خبلق جنس بشري وقد صرف خ األصلي.

تتكوَّن من جمموعة أ�س سوف اليت  الكنيسةأي  عروسهويف حلظة من الزمن خطَّط خللق وإبظهار طبيعته هلم ومن خالهلم. 

حمبَّة مصحوبة  هي هو أكثر من جمرَّد إذعان وخنوع، بل  قلوهبمونوع احملبَّة اليت أراد هللا أن يغرسها يفيدعوهم لنفسه. 
والذين تتالمس قلوهبم مع قلبه يكونون املثال والقادة لآلخرين. فالقصَّة اليت ألَّفها  ابإلمتنان والتقدير وبذل الذات والتضحية.

احملبَّة اليت أحبَّهم هلم، إذ يريدون أن يبادلوه  تهعني مبحبَّ و دفلوب شعبه حىت خيدموه إىل األبد مقبدأت معه، وقد أراد أن يربح 
 هبا. 

وتتفاعل لُتنِتج جتاواًب عن حرِّيَّة اإلرادة  الغموض أيًضا. وهي ُحتَاك وتلتوي التفاعل، لكن يسيطر عليهاميأل القصَّة 
أن يُظهر هلم كم حيّبهم أبن يقدِّم هلم . وقد أراد يسوع ولكلِّ إنسان احلرِّيَّة ليتجاوب سلبًيا أم إجيابًياواخليار عند اإلنسان. 

؟  مثاًال عن احملبَّة املتأتيَّة من أرفع مستوى يف الكون واليت تتمحور حول تقدمي الذات. لكن، كيف سيسمح لذلك أن حيدث
بنه إىل يرسل إوكان عليه أيًضا أن بدل النور.  وجيتذهبم إليه ليمشوا يف الظلمة لعدو أبن يدخل إىل هذا العامل كان سيسمح

د وخيترب كل ما مير به أن يكون بني اجلنس البشري  العامل ليقدِّم مثاًال عن نوع احملبَّة هذا. فكان على الرب يسوع اإلله املتجسِّ
 الناس حىت ال يقول له أحد:"أنت ال تعلم كيف يكون أن متّر بتجربة كهذه."

مِ فَِإْذ َقْد  اْشَرتََك ُهَو َأْيًضا َكذِلَك ِفيِهَما، ِلَكْي يُِبيَد اِبْلَمْوِت َذاَك الَِّذي َلُه ُسْلطَاُن  َتَشاَرَك اَألْوَالُد ِيف اللَّْحِم َوالدَّ

 اْلَمْوِت، َأْي ِإْبِليَس،

يًعا ُكلَّ َحَياهِتِْم َحتَْت اْلُعُبوِديَِّة. َخْوفًا ِمَن اْلَمْوتِ  َويـُْعِتَق ُأولِئَك الَِّذينَ   َكانُوا مجَِ

 لَْيَس ُميِْسُك اْلَمالَِئَكَة، َبْل ُميِْسُك َنْسَل ِإبـَْراِهيَم.ألَنَُّه َحقًّا 

َبِغي َأْن ُيْشِبَه ِإْخَوتَُه ِيف ُكلِّ َشْيٍء، ِلَكْي َيُكوَن رَِحيًما، َورَئِيَس َكَهَنٍة َأِميًنا ِيف َماِ هلِل َحىتَّ يَُكفَِّر َخطَاَ�  ِمْن مثََّ َكاَن يـَنـْ

 الشَّْعِب.

 )18-14:2(عربانيني ا ُهَو َقْد أتََملََّ ُجمَرَّاًب يـَْقِدُر َأْن يُِعَني اْلُمَجرَِّبَني. ألَنَُّه ِيف مَ 
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  األمل الذي مرَّ به يسوع حني ُجنرَّب أو نتأملَّ؟ كيف يساعد�

 

 ملاذا ميكن هلل أن يسمح ألحدهم أن خيون إبنه ويسّلمه؟
لكن إن كنَّا حنن سنتأملَّ فاملسيح كان عليه  ؟كيهوذا  ا خائًناشخصً  لقصَّةيف ا هل تساءلت يوًما ملاذا مسح هللا أن يُدخل      

األمل حىتَّ يستطيع أن يشعر ما تشعر به وميشي معك يف أملك. هل  أن خيترب يسوع هل أتلَّمت يوًما؟ لقد أرادأن يتأملَّ أيًضا. 
ًضا معىن أن خيونه من كان قريًبا منه ومن أحبَّه هو. أي هو وها حنن ندرس هذا النّص لنعلم أنَّه إختربخانك أحد كنت حتّبه؟ 

. وكان على يسوع أن ميّر بذلك ابلسكني  إبختبار خيانة أحد ظنَّ أنَّه كان حيّبه، لكنَّه طعنهمنكم من مرَّ يعلم شعور اخليانة و 
تغريه الظروف واملكافأة   نلك بدء الزمن أن يسمح ألحد أن يكون مقرَّاًب منه، ذمناإلختبار والشعور. وقد خطَّط عمًدا 

     فيخونه. نعم، لقد إختار يسوع يهوذا أن يكون واحًدا من تالميذه، لكنَّ يهوذا إختار أن خيون ربَّه. 
 هي املشاعر اليت صارعت معها يف تلك احلالة؟ اهل شعرت يوًما أنَّ أحدهم خانك؟ م

 

 شخصيَّة يهوذا
 إىل حر اجلليل، ما عدا يهوذا. وتظهر كنيته "اإلسخريوطي" أنَّ أصله يعودكان معظم التالميذ من املنطقة اجملاورة لب

وقد أنتجت تلك املنطقة عدًدا من األشخاص بلدة "إسخريوط" اليت تقع يف جنوب اليهوديَّة ابلقرب من العاصمة أورشليم. 
إحدى نتائج ذلك اإلحرتام أنَّه ُسلِّم وكانت املثقَّفني، ولذلك ُميكن أن يكون يهوذا قد إكتسب إحرتام اآلخرين بسبب ذلك. 

إستخدام بعًضا  خالل الثالث سنني ونصف من اخلدمة وال نعرف مىت بدأ يهوذا ابلتحديداملسؤوليَّة املاديَّة جملموعة التالميذ. 
وكان يهوذا قد عِلم ابألمر. لكنَّه كان ابرًعا لدرجة أنَّه خبَّأ األمر عن التالميذ، إالَّ أنَّ املسيح من هذا املال ألمور شخصيَّة. 

م من األموال اليت هُتَدر حني دهنت مرمي أخت لعازر يسوع ابلطيب الكثري الثمن ِلَماَذا َملْ يـَُبْع هَذا «قائًال:  تذمَّر قبل ستَّة أ�َّ

قَاَل هَذا :"يل الحًقا ما كان يهوذا يفعلهيوحنا كاتب اإلجن لنا وذكر). 5:12(يوحنا  »الطِّيُب بَِثَالَمثَِئِة ِديَناٍر َويـُْعَط ِلْلُفَقَراِء؟

). 6-5:12." (يوحنا اَن َحيِْمُل َما يـُْلَقى ِفيهِ لَْيَس ألَنَُّه َكاَن يـَُباِيل اِبْلُفَقَراِء، َبْل ألَنَُّه َكاَن َسارِقًا، وََكاَن الصُّْنُدوُق ِعْنَدُه، وَكَ 
أن يُرمى أجر سنة كاملة أمام أحدهم. أال مبا معىن  رفكِّ يديه.  مدخول سنة كاملة يُهدر من بني إذ رأى شعر يهوذا ابإلحباط

ويبدو أنَّ يهوذا مل يستوعب ذلك، أو أنَّه إختار أن يتجاهل من لألموال؟ لكنَّه ليس تبذيرًا أمام إبن هللا!  اتبذيرً  ذلكيبدو 
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َا لِيَـْوِم َتْكِفيِين َقدْ «فـََقاَل َيُسوُع:يكون يسوع. " َحِفظَْتُه، َألنَّ اْلُفَقَراَء َمَعُكْم ِيف ُكلِّ ِحٍني، َوَأمَّا َأَ� فـََلْسُت  اتـْرُُكوَها! ِإ�َّ

مثَّ يكتب مىت قائال إنَّه  من ذلك التوبيخ وهدر املال.  إنزعج بدَّ أنَّ يهوذاوال . )8-7:12يوحنا .("»َمَعُكْم ِيف ُكلِّ ِحنيٍ 

َفَجَعُلوا َلُه » َماَذا تُرِيُدوَن َأْن تـُْعطُونـِــي َوَأَ� ُأَسلُِّمُه ِإلَْيُكْم؟«َوقَاَل:"بعد تلك احلادثة ذهب يهوذا مباشرة إىل رئيس الكهنة: 

 )16-15:26(مىت  "َوِمْن ذِلَك اْلَوْقِت َكاَن َيْطُلُب فـُْرَصًة لُِيَسلَِّمُه. َثالَِثَني ِمَن اْلِفضَِّة.

 

خسر إميانه؟ كيف ميكن إلنسان أن يعيش يف  هل تظّن أنَّ يهوذا كان مولوًدا من الروح القدس لكنَّه 

 عالقة مقرَّبة مع يسوع كما فعل يهوذا، لكنَّه يكون لصًّا يف نفس الوقت؟

ر لقد مكث يهوذا مع التالميذ  لفرتة طويلة ورأى عجائب عظيمة. وحىتَّ أنَّه أُرسل مع التالميذ األحدى عشر ليبشِّ
بكلمات كهذه عطيَّة هللا واحلياة اجلديدة يف املسيح. وكان يسوع قد حذَّره يقبل )، لكنَّه مل يفتح قلبه ومل 8:1(لوقا 

وهو مل حيذِّر ). 70:6يوحنا (»َألَْيَس َأّينِ َأَ� اْخَرتُْتُكْم، االْثَينْ َعَشَر؟ َوَواِحٌد ِمْنُكْم َشْيطَاٌن!«َأَجاهَبُْم َيُسوُع: الكلمات:

مل يُعتق من خطا�ه، ويف الواقع فإنَّ الشيطان  . ومازال شّرِيًرابل ألنَّ داخله مل يتغريَّ يهوذا أبن قال له إنَّه يتحوَّل إىل شيطان، 

كان يعمل فيه وجيعله يرتكب خطا� أكثر وأسوأ إذ كان خيدع التالميذ ويسرق من الصندوق الذي كان مسؤوالً عنه. لكنه مل 
صوت من نتجاوب؟ من الذي مع رس مهم جلميعنا. فحيصل. وهذا د كانابلتمام ما  الذي علم يستطع أن خيدع الرّب، 

عك من الداخل؟   ينتصر أبن يشجِّ

وغالًبا ما يرمي العدّو أفكاًرا يف فكرك حيّثك من خالهلا على إرتكاب خطا� أعظم أبمل أن ينفتح قلبك له  

. َال يـُْؤِمُنونَ َولِكْن ِمْنُكْم قـَْوٌم : "ليستخدمك كآنية له. ونقرأ يف الكتاب املقدَّس أنَّ يسوع علم منذ البداية أين قلب يهوذا

 . )64:6(يوحنا  "، َوَمْن ُهَو الَِّذي ُيَسلُِّمُه.َمْن ُهُم الَِّذيَن َال يـُْؤِمُنونَ َألنَّ َيُسوَع ِمَن اْلَبْدِء َعِلَم 

تكلَّم هنا عن يهوذا مل يؤمن بشكل قاطع، وهو مل يكن قد وضع ثقته ابملسيح على اإلطالق. وحنن ننقرأ هنا أنَّ 
يكن قد قِبل النعمة والغفران إميان قلٍب ُحيِدث تغيريًا يف حياة اإلنسان. لقد تقبَّل يهوذا املسيح من الناحية العقليَّة، لكنَّه مل 

افق عندما يقبل اإلنسان حقيقة ما يف ذهنه، فهو يؤمن هبا يف عقله، أي أنَّه يو خلطا�ه. ماذا نعين ابلقبول العقلي أو الذهين؟ 
ا صحيحة ومستقيمة وصاحلة، إالَّ أنَّ تلك احلقيقة ال متتزج مع إرادته. وال يعمل بتواٍز مع تلك  عليها ويقبلها ويؤكِّد على أ�َّ
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ا يوافق هذا اإلنسان مع تلك احلقيقة، لكنَّه ال يالحظ أنَّ احلقيقة الكتابيَّة ال ميكن أن تبقى يف  احلقيقة اليت تسلَّمها. رمبَّ

فـَتُِّشوا اْلُكُتَب ألَنَُّكْم َتظُنُّوَن ابلعمل إنطالقًا من تلك احلقيقة وطاعتها.  بل جيب أن تصل إىل قلبه حيث تبدأ إرادتهالعقل، 

 )40-39:5(يوحنا َوَال تُرِيُدوَن َأْن أتَْتُوا ِإَيلَّ لَِتُكوَن َلُكْم َحَياٌة.  َأنَّ َلُكْم ِفيَها َحَياًة َأَبِديًَّة. َوِهَي الَِّيت َتْشَهُد ِيل.
 

املكتوبة فيه، إالَّ أنَّه يرفض أن �يت إىل املخلِّص الذي يتكلَّم أن يقرأ الكتاب املقدَّس، ويعرتف ابحلقيقة  ميكن لإلنسان
زاء ما رأى يف شخص يسوع املسيح، ومن يكون هو وماذا يفعل. وكان مرائًيا  لكتاب. ويهوذا مل يقم أبي قرار إعنه ا

 لى مسرح التاريخ.  كالسيكيًّا ظهر ع

لقد إستخدم يهوذا اإلحتيال وسيلة يف عمله. وإبليس عدّو� هو كائن روحي حقيقي يعمل يف هذا العامل لُيبقي قلوبنا    
اليت تلك  بادىءاملحبسب من العيش  ى ليؤثِّر على كلِّ إنسان ومينعهوأذهاننا معميَّة عن احلقيقة املتعلِّقَّة ابملسيح. وهو يسع

وميكن لإلنسان أن يقبل حقائق اإلجنيل، لكن ال يقبل شخص الرّب يسوع املسيح ا الروح القدس إىل قلوبنا وعقولنا. �يت هب
). واملسيح وحده يستطيع أن خيلِّص كّل واحد منَّا من عقاب اخلطيَّة. وعدّو� حيب أن يُبقي الناس يف 40-39:5(يوحنا 

أن  وتقدمي حياتنا لشخص املسيح ميكنكن ال شيء سوى التوبة احلقيقيَّة حالة القبول الذهين لشخص املسيح وخالصه. ل
 ).   1:2يقيماننا من املوت الروحي (أفسس 

إن كنت مل تعِط حياتك للمسيح بعد، ومل تسمح للروح القدس أن ميلك على قلبك، فهذا هو الوقت األفضل للتوبة 
 رجع عن خطا�ه. والرجوع عن خطا�ك. ولألسف فإنَّ يهوذا مل يتب ومل ي

 

 مشهد العلِّيَّة
وقد جلس . U، أنَّ التالميذ إجتمعوا حول طاولة بشكل 17-1:13يف دراستنا السابقة من إجنيل يوحنا  ذكر�      

، وجلس على ميينه ويساره الشخصان املفّضالن لديه. وكان Uاملضيف أي يسوع على رأس الطاولة أو يف وسط احلرف 
). 21-20:20فيهما عندما �يت ملكوت هللا (مىت  ة يوحنا ويعقوب أن جيلس إبناهاد أرادت والدقةالشرف  اهذان مقعد

 وقد كانت العادة عند القيام بدعوة غداء أو عشاء رمسيَّة أن خيتار املضيف من جيلس عن ميينه ويساره. فهذان املكا�ن كا�
يد الفطري املعروف أيًضا بعيد الفصح. وكان اليوم يبدأ يف وكان اليوم األوَّل لع). 10:14ُحيفظان لضيوف الشرف (لوقا 
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 منتصف الليل، ولذلك كان هذا اليوم الذي سُيصلب فيه يسوع. وكان يف تلك الليلة سُيسلَّم ومن مثَّ ُيصلب يف الصباح. 
 

عن  ). فقام يسوع24:22من يكون بينهم األعظم (لوقا  وكان خالل عشاء الفصح أن قامت بني التالميذ مشادة      
ولة اليت وكانت الطاإحنىن وغسل أرجل التالميذ ومن ضمنهم رجلي يهوذا. أبن القائد اخلادم  الطاولة وقدَّم هلم مثاًال عن

مثانية عشر مرتًا  حدة بطول مثانية عشر إنًشا وإرتفاعمؤلَّفة من ثالث طاوالت طويلة توضع مًعا لتشكِّل طاولة وا Uبشكل 
وإتَّكأ كّل منهم على كوع يده اليسرى وتناول  وكانت وسائد موضوعة حول الطاولة حيث جلس يسوع والتالميذأيًضا. 

  الطعام بيده اليمىن. 

 

 احلديث الذي دار حول املائدة
م ومعّلمهم كان يسوع قد أ�ى للتّو حديثه مع تالميذه حول أمهيَّة غسل أرجل بعضهم بعًضا كما         غسل أرجلهم هو رهبَّ

يِعُكْم. َأَ� َأْعَلُم «). ومرَّة جديدة حذَّر يسوع يهوذا دون أن يتطلَّع إليه قائًال ملستمعيه: 14:13(يوحنا  َلْسُت َأُقوُل َعْن مجَِ

َز رََفَع عَ  وعندما قال إنَّه هو  )18:13(يوحنا  "َليَّ َعِقَبُه.الَِّذيَن اْخَرتْهُتُْم. لِكْن لَِيِتمَّ اْلِكَتاُب: اَلَِّذي �َُْكُل َمِعي اْخلُبـْ

. وقد عىن بكالمه يهوذا. وقد أخربهم  ذلك معلِّمهم ورهّبم، مل يكن يشري إىل مجيعهم. وقد أظهر أنَّ واحًدا منهم مل يعرفه رابًّ
على األمور. فخطَّة هللا كانت منذ حىت عندما �يت يهوذا مع جند اهليكل إىل بستان جثسيماين يتذّكرون أنَّه ما زال مسيطًرا 

 البداية أن ُيسلَّم يسوع.

اْحلَقَّ اْحلَقَّ َأُقوُل َلُكْم: ِإنَّ َواِحًدا ِمْنُكْم «الغرفة قائًال: ابلروح إذ نظر يف أرجاء طربإضأنَّه  21نقرأ يف العدد       

حني إلتقى مبرمي بـَُعْيد  ع ابلروح. وكانت املرَّة األوىليسو "إضطرب"  حنيوالكتاب املقدَّس يذكر ثالثة حوادث ». َسُيَسلُِّمِين!

وكانت املرَّة الثانية حني كان  .وإضطرب)، ويقول الكتاب إنَّ يسوع حترَّكت روحه فيه 33:11موت أخيها لعازر (يوحنا 

. ويكتب )27:12" (يوحنا َبتْ اْضَطرَ َاآلَن نـَْفِسي َقِد يتوقَّع إنفصاله عن اآلب بينما كان سيحمل خطا� العامل كلِّه فقال :"

مللك داود تنبَّأ منذ زمن روحه بينما كان يشارك مع تالميذه أنَّه سُيسلَّم. وقال إنَّ ا إضطربتيوحنا هنا عن املرَّة الثالثة حني 

ِيت، الَِّذي َوثِْقُت بِِه، َأْيًضا رَُجُل َسَالمَ نَّ هذه النبوَّة ستتحقق من ِقبل من أكل اخلبز معه. وكان داود قد كتب قائًال:"بعيد وإ

من فكرة التالميذ بعضهم إىل بعض حول الغرفة، ومل تكن لديهم أيَّة نظر ف .)9:41(مزمور  "آِكُل ُخْبِزي، َرَفَع َعَليَّ َعِقَبُه.

وكأنَّ يسوع كان الذي خطَّط لتسليم سيِّده وربِّه. أال تعتقد أنَّه كان على يهوذا أن يتوب عند مساعه هلذه العبارة؟  هو املذنب
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رة أبن يتوب ويرجع عن خمطَّطِّه ة وابلرغم من أنَّ يسوع عرف أنَّ هذا اجلزء من اخلطَّ . يعطيه فرصة اثنية يف تلك الساعة املتأخِّ
ي  قلبه تبكَّت من كالم يسوع، إالَّ أنَّهسوف يُنفَّذ، إالَّ أنَّه أعطاه احلرِّيَّة ليختار أن يعود عن فعلته. وال بدَّ أنَّ  إختار أن يقسِّ

 النتيجة مسبًقا.  قلبه ويستمر يف القيام مبخطَّطه. أمَّا يسوع فأعطاه فرصة اثنية ابلرغم من أنَّه علم
 

وال بّد أنَّه كانت هناك نظرة قريبة عن إنسانيَّة يسوع، خاصَّة عندما نفكِّر بعبارة "إضطرب يف الروح". ويقدِّم هذا العدد      
أنَّ يسوع كان مضطراًب. ويسهل علينا عادة نسيان أنَّه   هت على يسوع علم من خالهلا يوحنا املقرَّب منخارجيَّة بدإشارات 

 كان على يسوع أن يتأملَّ كإنسان، وغالًبا ال نتخيَّله يف تلك احلالة. 

 

ليت ظهرت عليه واليت ما هي اإلشارات اخلارجيَّة اإفتكر للحظة ابألمل النفسي الذي مرَّ به يسوع يف ذلك الوقت.       

 ميكن أن يكون قد رآها يوحنا، واليت دلَّت على أنَّ يسوع مضطرب ابلروح؟
فعندما قال هلم يسوع إنَّ واحًدا منهم دعو� نفكِّر للحظة برتتيب اجللوس على الطاولة حيث كانوا متَّكئني.  

ني أو يسار يسوع ألنَّه كان سأل يسوع سيسلِّمهم مل يكن بطرس على األرجح جالًسا يف أحد مكاين الشرف على مي
أال حتّب التلميذ الذي كان يسوع حيّبه والذي كان متَّكأ على صدر يسوع. سأل  أنَّنا نقرأ أنَّهمن يكون مسلِّمه. إالَّ 

أن تكون قريًبا من صدر قلب يسوع؟ ويوحنا هو التلميذ الذي وصف نفسه ثالث مرَّات بـــِ "التلميذ الذي حيّبه 
ومعرفة أنَّ املسيح حيّبنا هي من أقوى الصفات اليت ميكن أن يتمسَّك ). 7:21، 26:19، 23:13(يوحنا  يسوع"

ا، هبا أّي تلميذ.  وعندما يصل اإلنسان إىل العالقة الشخصيَّة واحلميمة مع املسيح ويعرف عندها أنَّه حيّبه (ها) جدًّ
من خالل قراءة كلمته والصالة  ترب حمبَّة هللا لنا يف املسيحعندئٍذ ميكنه أن يكون يف أفضل حال كإبٍن هلل. وحنن خن

كان ني يوحنا. وميكننا أن نستنتج من  كان بطرس جالًسا عن مي  والشركة معه. وكان يوحنا جالًسا عن ميني يسوع، بينما
      )               24:13له من يكون هذا". (يوحنا إسأجالًسا عن يسار بطرس عندما سأل بطرس يوحنا :"

 

 »َ� َسيُِّد، َمْن ُهَو؟«فَاتََّكأَ َذاَك َعَلى َصْدِر َيُسوَع َوقَاَل َلُه: 

.». ُهَو َذاَك الَِّذي َأْغِمُس َأَ� اللُّْقَمَة َوُأْعِطيِه!«َأَجاَب َيُسوُع:  فـََغَمَس اللُّْقَمَة َوَأْعطَاَها لِيَـُهوَذا ِمسَْعاَن اِإلْسَخْريُوِطيِّ

 )27-25:13(يوحنا ». َما َأْنَت تـَْعَمُلُه َفاْعَمْلُه أبَِْكَثِر ُسْرَعةٍ «ِة َدَخَلُه الشَّْيطَاُن. فـََقاَل َلُه َيُسوُع: فـَبَـْعَد اللُّْقمَ 
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 خطيَّة اخليانة؟ تعتقد أنَّ يهوذا كان مسؤوًال عننقرأ يف كلمة هللا أنَّ الشيطان دخل يف يهوذا. هل 

 
يسر، فكان إبستطاعته إستخدام يده اليمىن واإلشارة إىل يهوذا اجلالس عن يساره. هل  كان يسوع متَّكًأ على كوعه األ        

كان يهوذا قد أسرع وجلس يف ذلك املكان قبل أن جيلس أي تلميذ آخر فيه؟ أم هل تعتقد أنَّ يسوع دعاه عن قصد 
وغمس يسوع لقمته نة الذي أعدَّه؟ ليجلس قربه حىت يستطيع أن يتكلَّم معه على إنفراد على أمل أن يعود عن خمطط اخليا

يف صفحة "التشاروست" الذي هو مزيج طري من الفاكهة واملكسَّرات، الذي يشري إىل الطني الذي إستخدمه أسالفهم يف 
واليت ، — חרס —صنع الِلنب يف مصر، مث �وهلا إىل يهوذا. وأتيت الكلمة "التشاروست" يف األصل العربي "تشريس"، 

َما َأْنَت تـَْعَمُلُه «"التشاروست"، دخل الشيطان فيه يف احلال. فقال له يسوع:وإذ أمسك يهوذا ابخلبز والطني". تعين "

ل لنا يوحنا ). 27:13(يوحنا  ».فَاْعَمْلُه أبَِْكَثِر ُسْرَعةٍ  فخرج يهوذا من الغرفة دون أن يعلم اآلخرون إىل أين يذهب، ويسجِّ

ندم على فعلته على الفور إذ مات �ئًسا. ولفَّت الظلمة يهوذا، وإّينِ متأكَّد أنَّه ). 30(ع  "ليالً أنَّه "كان  �اية النصّ يف 
) واملسيح الكذَّاب 12:17ونقرأ يف الكتاب املقدِّس عن شخصني فقط أُطِلق عليهما لقب "إبن اهلالك"، ومها يهوذا (يوحنا 

 ). 3:2تسالونيكي 2(

 

 أحدهم؟ خيونين عندماأن أختطى األمر  كيف ميكنين
يسمح به الرب لُيخرِج ظلمة اخليانة. وغالًبا ما يكون هذا إمتحان وسط  كثري من املؤمنني التالميذ املكرَّسني للمسيحمرَّ       

ه، وأشار عليه ابهلجوم على فمثًال قام املشري األمني أخيتوفيل خبيانة داود امللك عندما وقف مع أبشالوم ضدَّ  مثارًا من شعبه.
 خبيانته األحدى عشر إخوته ويوسف إبن إسرائيل قام ).2-1:17، 23:16صموئيل 2لوقت الذي كان ضعيًفا (أبيه يف ا

ه األخوة األحدى عشر عشرين من الفضَّة. وقد شبَّه البعض ). وكان الثمن الذي تلّقا28-26:37وابعوه عبًدا (تكوين 
  كان "إشارة" جمليء املسيح. اليت تعرَّض هلا يسوع. فيوسف   اخليانة اليت تعرَّض هلا يوسف واملال الذي ُدفع إىل اخليانة

 
فاخليانة ). 8-1:15وإن كنت تريد أن تكون غصًنا مثمرًا يف كرمة املسيح، عليك أن ختضع لفرتة من التجذيب (يوحنا      

هذا النوع من  ك. إن كنت قد إختربتحتفر عميًقا يف القلب، إالَّ أنَّ قوَّة املسيح وغفرانه حيّرِرانك من املرارة املشتعلة داخل
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حد الدروس اليت يتعرَّض هلا رجل (أو إمرأة) هللا. وهي إختبار مرير ومنهك عاطفيًّا يدعك اخليانة، فاعلم أنَّ اخليانة هي إ
عدّو أن تشعر ابلوحدة. وغالًبا ما حياول إبليس أن يستخدم الشعور بعدم العدل واخليانة ليتمسَّك حبياتك. وما يسعى إليه ال

وعلينا أن نتنبَّه لكي ال جنعل تلك املرارة يدع اإلنسان اجملروح ابلتقهقر إىل اخللف وإبمناء اجلرح والوصول إىل الشعور ابملرارة. 

ا إن فعلت فإ�ا تنتج مثرًا من نوعها: الَّ َيْطُلَع َأْصُل ُمَالِحِظَني لَِئالَّ خيَِيَب َأَحٌد ِمْن نِْعَمِة ِهللا. لِئَ " تنمو وتتمسَّك بنا، أل�َّ

ر هذه  من الالفت أنَّ . )15:12(عربانيني  "َمَرارٍَة َوَيْصَنَع اْنزَِعاًجا، فـَيَـتَـَنجََّس بِِه َكِثريُوَن. املرارة ال تؤثِّر فيك فقط، وتفسِّ

ا تلوِّث من حوهلا. ا تسبِّب املشاكل إذ إ�َّ رفيًّا التلطيخ أو التوسيخ أو وتعين النجاسة ح اآلية أنَّه عندما تنمو املرارة فإ�َّ
وإن كنت قد التلّوث. وميكن للمرارة أن تفيض وتنتقل إىل اآلخرين عندما ال ُتضَبط. وهلذا علينا أن نفتح أعيننا لنعمة هللا. 

عن من خيانة أحدهم، قدِّم األمر للرّب وإطلب منه أن ينزع األمل واملرارة من داخلك. إصرف الوقت ابلصالة وعربِّ أتّذيت 
عاطفيًّا. وكثريون أتلَّموا وتركوا الكنيسة بسبب خطأ  اآلخرون حبقِّنا، ال بدَّ أن جنفّ  خيطىءغفرانك ملن أخطأ إليك. وعندما 

 مع هذا النوع من الناس املكسورين؟  يبقىأن حبقِّهم. فمن يريد أحدهم  هإرتكب
 يسوع ليس لديه "خطَّة بديلة"، وال يقبل أبيِّة خطَّة بديلة. واملشكلة األكرب ابلنسبة هلذا النوع من التفكري هي أنَّ           

، وهي عروسه، وقد بذل حياته هلا. وإن كنَّا منيل إىل التفكري أحياً�:"� رب، أنت ال تعرف ما معىن فالكنيسة هي ملك له
ترب خيانة األصدقاء له بشر، حىتَّ إنَّه إخبه ال الذي ميرّ لكن هو يعلم الوضع، ألنَّه إخترب األمل أشعر وكأن قليب يتمّزق." ذلك. 

ألوقات اليت مرَّ هبا. وقد إخترب فوق كل هذا رفض اآلب له حني إنصّب عليه غضب اآلب عندما محل خطا� يف أصعب ا
كن العامل على الصليب. � هلا من أحجية رائعة. لكن ليس علينا أن نتأملَّ فيما بعد. واملطلوب منا هو أن نسامح أي خطأ مم

وهو يعطينا ولكن حىت يف هذا األمر هو سيكون معنا وليس مطلواًب منَّا أن نقوم ابألمر مبفرد�. أن يرتكبه اآلخرون جتاهنا. 
       القوَّة للقيام بذلك بعد أن نسّلمه إرادتنا. 

 الندم ليس توبة
أ� شخصيًّا أعتقد لوا إن كان ابلفعل قد اتب. كثريون مليًّا حبزن يهوذا وابألسلوب الذي أ�ى به حياته، وتساءإفتكر        

سنحت له أن يتوب قبل أن يسلِّم يسوع، وقد أعطاه يسوع نفسه تلك الفرصة. وابلرغم من أنَّنا نقرأ  أنَّه مل يتب، ألنَّ الفرصة
كن له أن يكون قد عاش أنَّ "الشيطان دخل فيه" قبل أن يقوم بعمل اخليانة، إالَّ أنَّ قلبه كان بعيًدا طوال الوقت. فكيف مي

مع املسيح، إالَّ أنَّه إستمرَّ يف خداع مجاعة التالميذ والسرقة منهم؟ وقد أ�ى حياته بسبب �سه فشنق نفسه. والتوبة احلقيقية 

ْنِشُئ َألنَّ اْحلُْزَن الَِّذي ِحبََسِب َمِشيَئِة ِهللا يـُْنِشُئ تـَْوبًَة ِخلََالٍص ِبَال تؤدِّي إىل احلياة ال املوت. " َنَداَمٍة، َوَأمَّا ُحْزُن اْلَعاملَِ فـَيـُ
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 )10:7كورنثوس 2( "َمْواًت.
ذلك فإنَّ �اية قّصته ). ك12:17). وُيشار إليه أيًضا إببن اهلالك (يوحنا 64:6أيًضا أنَّه مل يؤمن ابلتمام (يوحنا نقرأ 

ا.  مأساويَّة  جدًّ

 وسيلة للهروب

ا يشعر البعض منكم أبنَّه       .... َولِكنَّ تعلم أنَّ هللا قدَّم لك منفًذا "هل  مساحمة أحدهم. عدم إستطاعته بسبب مقيَّد رمبَّ

َفَذ، لَِتْسَتِطيُعوا َأْن َحتَْتِمُلواَهللا َأِمٌني، الَِّذي َال َيَدُعُكْم ُجتَرَّبُوَن فـَْوَق َما َتْسَتِطيُعوَن، َبْل َسَيْجَعُل َمَع التَّْجرِبَِة َأْيًضا اْلمَ   ".نـْ

 )13:10كورنثوس 1(
لك قوَّته يف كلِّ وقت. وإن كنت تشعر أنَّه ليس بوسعك أن توّقع منك اآلب أن تتكّل على قوَّتك، لكنَّه يقدِّم وال ي     

تصّرفات الشخص املــُذنب. وابلطبع  تغاضى عنتتسامح، سلِّم إرادتك له ابلصالة وإطلب منه القوَّة. وهذا ال يعين أن 
ج أن تبتعد وحتمي نفسك من شخص يؤذيك، لكنك لست مضطَّرًا أن تبقى مستعبًدا ملرارة عدم القدرة على أحياً� حتتا 

وهو أمني أن ينفِّذ كلمته ويؤّمن الغفران. إّختذ القرار اليوم لكي تسامح وتضع مشاعرك بني يدي هللا إن كنت حباجة لذلك. 
يَّة من حنوك، ودع األمل يذوب. وأحياً� يتطلَّب ذلك األمر وقًتا، لكنَّه لك "املنفذ". كن شكورًا من أجل غفرانه وحمبته األبد

   . أمني! وكل األمر يبدأ بقرار إرادّي تتخذه
صالة: أيها اآلب، إغفر يل خطا�ي، ساعدين أن أغفر لآلخرين كما غفرت يل أنت. أصلِّي كي تساعدين أن 

ر سلبيَّة ألي "يهوذا" ممكن أن يظهر يف حيايت. أرجو أن أسامح كّل من أخطأ حبقِّي. ساعدين ألال أضمر مشاع
 تعمل يف حياهتم وتكشف هلم عن حمبَّتك ورمحتك من حنوهم. آمني! 
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