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II 

 

The Wonders of the Cross 

 
     The heart of Christianty is the 

Bible, the heart of the Bible is the 

Cross of Jesus Christ, and the heart 

of the Cross is the very heart of 

God: a heart full of the tenderest 

compassion for sinful, erring man, 

a heart that was bruised and broken 

while atoing for our guilt. 

 

     In Adam we are lost, slave to 

Satan. Under the law of 

condemnation, bondage to sin and 

eternal death is our destiny.  

     But in Christ, we enjoy by the 

Grace of God and through the 

Cross of Christ, life, righteousness, 

justification, sonnsship and 

freedom. Eternal Life in Heaven is 

our destiny. 

      

     In this book, you shall see 

clearer vision of this wondrous 

Cross. 
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، المسيحصليب مسيحية قلبها الكتاب المقدس قلب المسيحية، وال          

حنان  ظهرألنه فى صليب المسيح  ،المحب وصليب المسيح إعالٌن لقلب هللا

ً ن .ورقة قلب هللا ورحمته ومحبته لإلنسان الخاطئ رى وفى الصليب ايضا

ور عنا وهو يُكفر عن خطايانا ألن عار خطيتنا قد كسر قلب المسيح المكس

 ".العار قد كسر قلبى" قال عن نفسه بروح النبوةقلبه كما 

 

ا الصليب حادثلم يكن       على المسيح، ولكنه كاا  دادبيراا  جاء فجأةا  اا عابر ا
ا قبال خلاو ودأسايس الماالم صوليب ربنوا دم يقوول الكتواب عون ، إذ إلهيا ازليا

بو  بودمذ كوري   ..ن انكو  افتوديت  ب بياوياف ىفنوى بفضوةذ بو ذهوب عالمي" يسوع

كما من حم ذ بال عيبذ وب دنس دم المسيح معروفاً سوابقاً قبو  ىيسويس العوال  

 (02-11: 1بط 1" )ولكن قد بُظهر فى األزمنة األخيرة من اجلك 

ولويس بودم ىيووس وع وول بو  بوودم ": قوالالً ر العبورانيين ؤكود ايضواً سوفوي    

ً ن ألنوه ان كوان دم ريوران . فسه دخ  مرةً واحدةً غلى األقداس فوجد فداًف ابوديا

فكو  . وىيوس ورماد ع لةذ مراوش على المن سين يُقدس إلى طهارة ال سد

بووالحرى يكووون دم المسوويح الوواى بووروح ازلووى قوودم نفسووه   بووال عيووب يطهوور 

 (.11 -10: 9عب " )ضمالرك  من اعمال ميت لتخدموا هللا الحى

 

اليهاود ارادوا لاه أ  يماوت، قادة ولم يكن صلب المسيح قد حدث، أل       

كوان ، ولكون الصوليب حكام علياه بالصالبالروماانى الحااكم أو أل  بيالطس 

وقود بعلون الورب يسووع . ألن المسيح جاف لالك الغرض، إنه ولد لكى يموو 

يبال نفسوه إن ابن اإلنسان ل  يي  ليُخدم ب  ليخدم ول: "بنفسه هاا الحق وقال

 (.01: 02مت " )فدية عن كثيرين

 

بعلنوه  ففاى باداءة خدمتاهوىحدث الرب يسووع موراراً كثيورة عون صولبه      

وكما رفو  موسوى الحيوة فوى البريوة، هكواا ينبغوى ان : "لنيقوديموس وقال له

" يُرف  ابن اإلنسان لكى ب يهلك ك  من يؤمن به ب  ىكوون لوه الحيواة األبديوة

 (.11: 3يوحنا )

 

وانا إن "وقال لليهود  فى قلب ومنتصف خدمته وىحدث الرب عن صلبه     

 (.03: 10يوحنا ) "عن األرض اجاب إلىَّ ال مي  تارىفع

انوه ينبغوى بن : "قوال لتالميواب بكو  وضووح وقبل نهاية خدمته األرضاية     

ياهب إلى اورالي  ويتيل  كثيراً مون اليويوو وراسواف الكهنوة والكتبوة ويُقتو  
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ب . فاخواب بطورس اليوه وانتهورب قوالالً حااوا  يوارب. ى اليوم الثالو  يقووموف

 (01: 11مت " )يكون لك هاا

 

ا الرب يسوع ظهر  ،وبمد صلبه وقيامته        لتالميذه فاى مادة اربماين يوماا
من نواموس موسوى، رو  األنبيواف والمراميور  ب  وفتح ذهنه  ليفهموا الكتب وابتد

ت  فوىَّ موا هوو مكتووب عنوى فوى نواموس موسوى وقال له  بنه كان ي وب ان يو

هكوواا هووو مكتوووب وهكوواا كووان ينبغووى ان  : "وقووال لهوو . واألنبيوواف والمراميوور

وان يُكورز باسومه بالتوبوة . المسيح يتيل  ويقوم من األموا  فوى اليووم الثالو 

 (.14-11: 01لوقا " )ومغفرة الخطايا ل مي  األم  مبتدْاً من اورالي 

 

الصووليب فووى العهوود ونبوووا  توواب سوووت نووفتيم  فووى رموووز وفووى هوواا الك    

نسير خطوة بخطوة فى طريق الصليب من جثسيمانى إلوى ال ل ثوة القدي ، و

وهنا  عند الصوليب سونرى موقول كو  مون . حي  ُسمر الرب على الصليب

وموون . وسوونتيم  فووى كلمووا  المصوولوب ألعدالووه واحبالووه. األعووداف واألحبوواف

. الصليب ويركاىه، وعثرة الصليب والكرازة به خالل هاا كله سنرى معانى

 .واخيراً موقفنا من الصليب وكيل نحمله

 
لنتقدم بك  اىضاع إلى ال ل ثة، ولننظر بخيوع إلى المصلوب فنرى ف     

اصلبه، : "لقد صرو اليهود للحاك  الرومانى قاللين! ما ل  يخطر على بال

جه الرومان بيكلي  اليو ، وعل  "اصلبه قوب على الصليب فكان ، وىوَّ

فطلب المسيح المصلوب إلى  ،الصليب رايةً إلعالن م دب األدبي والروحي

 ".اغفر له . يا ابتاب: "اآلب ألج  ك  هؤبف قالالً 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الفصل األول

 الصليبونبوات رموز 
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 رموز الصليب فى المهد القديم: اول
 

 اإلاارة إلىهو هد القدي  الموجودة فى العاإللهى من الرموز إن الغرض      

نس  فى الموعود به،  اإللهىخالص الالمتعلقة ب الحقالق الروحيةجوهر 

 .(11: 1، غ 3ىك) ربنا ومخلصنا يسوع المسيح ،المربة

  

( 11: 12كو 1)، بو حادرة معينة (11: 5رو )يكون اخص قد والرمر      

(. 02: 12عب )بو ائ ما ( 11: 9عب )بو ىنظي  ( 4: 5كو 1)بو طقس 

، كل ما هو رمزى فى المهد القديم وردت عنه اإلشارة فى المهد الجديدو

ا فى المهد الجديد نراهلمرموز إليه أو دفسير الرمز فا  .دائما

  

 01فى سفر العدد ذكرها  وردالتى الحية النحاسية : على سبي  المثالو     

صلب لى رمر ليُيير إكانت  ،بيمر الرب على راية والتى رفعها موسى

قال الرب ولهاا  ،وموىه عن خطايانا ليُحيينا من مو  س  الخطية المسيح

اا ينبغى بن يُرف  ابن اإلنسان وكما رف  موسى الحية فى البرية هك: "يسوع

 (.11: 3يوحنا " )لكى ب يهلك ك  من يؤمن به ب  ىكون له الحياة األبدية

يب المسيح، وهى عن صل عيرة رموزاه  سيكتفى باكر وفى هاا الكتاب 

وهاب الرموز  .حقيقها فى العهد ال ديدفسيرها وىىجاف ووصريحة  ةواضح

 :العيرة كما يلى

 

 (.3ىك )قمصة من جلد األ. 1

 (1ىك )ذبيحة هابي  . 0

 (1ىك )فلك نوح . 3

 (00ىك)يحة اسحق ذب. 1

  (01ىك )سل  يعقوب . 5

 (10خر )خروت الفصح  .1

 (14خر )الصخرة المضروبة . 4

 (11خر )المن السماوى  .1

 (4-1بويين )الابالح الالوية . 9

 (01عدد )الحية النحاسية . 12

  قمصة من جلداأل (0) 
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لكن قد ملك المو  من آدم إلى موسى وذلك على الاين ل  يخطئوا "

ولكن ليس كالخطية هكاا . على ابه ىعدى آدم الاى هو مثال اآلىى

دذ ما  الكثيرون فباألولى كثيراً ألنه إن كان بخطية واح. ايضاً الهبة

نعمة هللا والعطية بالنعمة التى باإلنسان الواحد يسوع المسيح قد 

وصن  هللا آلدم وإمربىه بقمصة من جلدذ " ، " ازذاد  للكثيرين

 (01-1: 3، ىك 15-11: 5رو ) "والبسهما
      

 بناعم  رالاى يُيير إلى  وعد الفداء وصوردهفى هاب األقمصة نرى      

نس  المربة  الاى يكسو عرى اإلنسان ويستر على الصليب، يسوع المسيح 

 .خطيته بموىه وسحق عقبه بالصليب

لقد ُخلق اإلنسان ليستمت  بالحياة فى جنة عدن، وبعطاب هللا وصيةً بن      

. يعم  فى ال نة ويحفظها، وبن ب ييك  من ا رة معرفة الخير والير

احضر له جمي  حيوانا  "م  هللا، حتى بن هللا نسان اركة جميلة إلوكان ل

وك  ما دعا به آدم ذا  نفس . البرية، وطيور السماف ليرى آدم ماذا يدعوها

 (0ىك " )حية فهو اسمها

فسقط اإلنسان فى فخ وى ربة ابليس وعصى  حوافدع خولكن ابليس      

حال الخطية إلى  والشركة مع هللا حال البروصية هللا، وىحول من 

ولكن هللا فى مراح  نعمته . وىحت عقوبة المو  األبدى نفصال عن هللاواإل

، ليرف  عنهما عقوبة "نسل المرأة"بعلن لهما عن م ئ المخلص الفادى 

وصنع الرب اإلله " حال النممة والبرالمو  األبدى، وينتقال باإليمان به إلى 

 ".ماآلدم وامرأده اقمصة من جلد وأَلبسه

إليمان ينتق  ك  إنسان من حال الخطية إلى حال النعمة وعلى هاا ا     

حم  "بتصديقه وطاعته لما رسمه هللا كالطريق الوحيد للخالص فى المسيح 

، والاى بفض  عم  صليبه وموىه وقيامته "هللا الاى جاف ورف  خطية العال 

فى سماف جديدة ليكون لنا اركة ابدية وسعادة م   حال المجد األبدىبعد لنا 

بما اإلنسان الاى يرفض اإليمان بالمسيح الفادى فيبقى فى .  خالقنا وفاديناهللا

 .حال الخطية إلى بن يُطرح فى نار ال حي  ويبقى هنا  إلى األبد

واليئ ال مي  بن هللا فى مراح  نعمته، اعلن خالص اإلنسان قب       

ك وبين واض  عدواة بين" :قالالً  واعلن هللا وعد الخالص. إعالن عقابه

ونعل  من ". هو يسحق راسك وبنت ىسحقين عقبه. المربة وبين نسلك ونسلها

فى نسلك الاى : "إعالن العهد ال ديد بن هاا النس  هو المسيح المكتوب عنه

ولما جاف م ف الرمان ارس  هللا ابنه مولوداً من امربة ىحت .. هو المسيح 

 (.1:1، 11: 3غ " )ىالناموس ليفتدى  الاين ىحت الناموس لننال التبن
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لكى يدر  ويؤمن آدم  صورة هذا الخالصواظهر هللا بك  وضوح      

وانساله من بعدب بن الخالص ب بد وبن يكون عن طريق ذبيحة ىنوب عنه 

 ولهاا. بنفسه" لمربةنس  ا"اإلنسان، وهاب الابيحة سيُقدمها المسيح اآلىى 

 (.3ىك" )أَلبسهماصنع الرب اإلله آلدم وامرأده اقمصة من جلد و"

وكون بن هللا قدَّم بنفسه هاب الابيحة بمام آدم وحواف، فلكى يطمئن      

له وبهاا العم  اإللهى زال عن آدم وخالصه اإلنسان ويدر  محبة هللا 

ووجد انفسهما بهاا الغطاف . وحواف خ   العرى، وىحررا من الخوت

 . قُدمت عوضاً عنهماخالصاً من المو  الاى ى  ىنفياب فى الابيحة التى 

 

 -:وفى هذا الممل اإللهى ألول ذبيحة فى التاريخ نتملم ثالثة امور

الخالص من عقوبة الخطية يعتمد على ما عمله هللا وليس ما  (1)

فآدم وحواء حاوال أن يسترا نفسيهما بأوارق التين . يعمله اإلنسان

ً وتسقط، ولم يستطعا أن يخلصا انفسهما من  التى تنشف سريعا

ولكن ما صنعه هللا خلصهما . شعور بالذنب  والخوف والخجلال

 .من الخوف والخجل والعرى

تشةةير ىلةةى ا هةةالذبيحةةة فةةى ذاتهةةا ال ت فةةر أو تسةةتر الخطيةةة، ولكن (2)

وهللا اعةد ذةذا العمةل . الخطيةة رفة يبديالً عنةا  هبموتالمسيح الذى 

ذةذا يعنةى كفايةة العمةل اإللهةى لخةالص ووستر بنفسه آدم وحواء 

 .سان من الخطية والذنباإلن

على اإلنسان ان يقتةرب   مممنةا بمةا فعلةه هللا ،جلةه، ويسةجد     (3)

سةل المةرأأ أى المخلةص خالصه العظةيم الةذى تةم بنويشكره على 

ولةذل  نقتةرب ىلةى هللا مةن خةالل  .ايانةاالموعود به الذى رفة  خط

شةةخص المسةةيح ونقةةدم لةةه ذبيحةةة التسةةبيح أى رمةةر شةةفاأ معترفةةة 

" بةالرو  والحة "ونسجد   السجود الحقيقةى الةذى يطلبةه  .باسمه

ليس بعد فى جبل جرزيم أو نقدم ذبةاحح فةى ذيكةل اورشةليم ولكةن 

مةةن ولةةوب خاشةةعة تسةةجد   وت قةةدر عمةةل نعمةةة هللا ورحمتةةه فةةى 

 .المسيح يسوع

 (4دك ) هابيل قربا ( 2)
 "دم رش يتكلم افضل من هابيلاديتم إلى "
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ن د المسيح طريق اقترابنا إلى هللا، ودمه الاى يتكل   فى ذبيحة هابي      

قد م  قايين من "صعدا قايين وهابي  ليس دا للرب،  لما. افض  من دم هابي 

ً للرب، وقدَّم  هابي  من ابكار غنمه ومن سمانها فنظر . ارمار برضه قُربانا

 ".ولكن إلى قايين وقربانه ل  ينظر. الرب إلى هابي  وقربانه

 

لماذا نظر الرب إلى هابيل وقربانه، وإلى قايين : ربما نتسافل قاللينو     

 ؟ وقربانه لم ينظر

. إن حالة اإلنسان القلبية هى التى ىُحدد قبول الرب للابيحة بو رفضها     

فحالة قلب قايين، عبر  عن عدم إيمانه بنس  المربة الموعود به لخالصه، 

. لما رسمه هللا لخالص اإلنسان وعبر  ايضاً عن عدم طاعته وعدم قبوله

ً عنه، كما رس  هللا ألبويه وسلك . لالك ل  يُقدم ذبيحة يُسفك دمها عوضا

قايين طريقه الخاص، وقدم من ب رمار األرض الملعونة، عم  يديه، ولهاا ل  

 .  ينظر هللا إلى قربانه

 بما هابي ، فقد صدق اقوال ابويه عن ماذا فع  هللا، وسار فى ارر     

خطواىه  فى طريق اإليمان، ووقدم من ابكار غنمه ومن سمانها ذبيحة 

للرب، وفيها عبر عن حالة قلبه وإعلن إيمانه بفداف نس  المربة له والاى 

وكالك عبر  ذبيحته عن طاعته لما رسمه هللا كطريق . وعد هللا بين يُرسله

 .ب اإللهوايضاً ىحدرت ذبيحته عن عبادىه القلبية الصادقة للر. للخالص

 

فبه . باإليمان قدَّم هابي    ذبيحة افض  من قايين: "ولهاا قال الكتاب     

( بى بهاا اإليمان)وبه . ُاهد  له بي نه باٌر إذ اهد هللا لقرابينه( بهاا اإليمان)

هابي  نظر باإليمان إلى مو  (. 1: 11عبرانيين " )وإن ما  يتكل  بعد

  مؤمناً بوعدب بن يُرس  نس  المربة لكى  الابيحة عوضاً عنه، وقدم اليكر

هابي  ربى باإليمان خالص هللا الحقيقى فى الرمر الاى هو . يرف  الخطية

وقد سار اإلبرار من بعدب على طريق إيمانه مث  . الابيحة التى قدمها

ابوك  ابراهي  ىهل  بين : "ابراهي  الاى قدم ذبالح وفيها قال الرب يسوع عنه

 ". بى وفرحيرى يومى فر

 

نسان ب يقب  الطريق الوحيد الاى رسمه هللا لخالص اإلنسان، اوك       

يض  نفسه ىحت لعنة، ألنه يسلك طريق عدم اإليمان، ويتب  طريق قايين 

الاى مصيرب الوي ، ألن الكتاب يقول عن غير المؤمنين الاين ينكرون 

 (.11يهوذا " )ويٌ  له  ألنه  سلكوا طريق قايين: "الرب وطريق خالصه
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. كا  قايين من الشرير وذبح أخاه: "وىصل كلمة هللا قايين وبعماله قاللة

 .(10: 3يو 1" )ولماذا ذبحه؟ أل  أعماله كانت شريرة وأعمال أَخيه باره

 

: بما المؤمنين بطريق الخالص الاى رسمه هللا فى المسيح يسوع     

قد أديتم إلى وسيط المهد " :، فكلمة هللا ىقول له "الطريو والحو والحياة"

 (. 01 -11: 10عب " )الجديد يسوع وإلى دم رش يتكلم افضل من هابيل

 

 ؟لماذا دم المسيح يتكلم افضل من دم هابيلوربما نتسافل 

  

ً العدل واإلنتقام .1 بينما دم المسيح يطلب . دم هابيل يصرخ طالبا

. ا،رضصوت دم اخي  صارٌخ ىلىَّ من :"وال هللا لقايين .الغفران

فاآلن ملعوٌن أنت من ا،رض التى فتحت فاذا لتقبل دم اخي  من 

صوت دم (. 4 ت " )متى عملت ا،رض ال تعود ت عطي  ووتها. يد 

ً عدل هللا، مرل شهداء سفر الرميا الذين رآذم  ذابيل يصرخ طالبا

يوحنا الذين وتلوا من اجل كلمة هللا ومن اجل المسيح فاديهم فكانوا 

حتى متى ايها السيد القدوس والح  ال : "ت عظيميصرخون بصو

(. 11-9: 5رم " )تقضى وتنتقم لدماحنا من الساكنين على ا،رض

يا : "بينما دم المسيح كان يطلب ال فران لصالبيه وواتليه فقال لآلب

 (. 34: 23لووا " )ابتاه اغفر لهم ،نهم ال يعلمون ماذا يفعلون

 

، ولكنَّ دم المسيح له المجد يتحدث دم هابيل لم يتكلم بفداء العالم .2

ً عنا، بل مات ضحية غضب ف. بفداء العالم هابيل لم يموت عوضا

كحمل هللا الوحيد "مات عوضاً عنا ولكن المسيح  .اخيه وايينوغدر 

عالمين انكم افتديتم : "ولهذا يقول الكتاب ".الذى يرف  خطية العالم

مسيح المعروف سابقاً بدم كريم كما من حمل بال عيب وال دنس دم ال

 (.1بط1، 11عب " )ولكن أظهر اآلن من اجلنا. وبل تأسيس العالم

 

 

 (6دك )فلك نوح والنجاة من الدينونة ( 3)
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بعم  صليبه والكفارة التى صنعها بدمه هوى وفى فلك نوح نرى المسيح      

وبهاا ونحن فى . طوفان الغضب اإللهى على الخطيةحمينا من دينونة التى ى

نعوو  الفلوك هنووا رموور جميوو  لكفووارة وصووليب . طريووق الن وواةمسويح نسووتمت  بال

المسيح، فالكفارة هى التى ىحفظ مياب الدينونة خارجاً وى ع  مركور الموؤمن 

 ً  . فى المسيح مباركاً وآمنا

ً "فةةةى عصةةةر شةةةرير حيةةة   عةةةاو نةةةو       ورأى " امةةةتات ا،رض ظلمةةةا
ر ولبةه انمةا ذةو شةرير كةل ىن شر اإلنسان ود كرر وأن كل تصةور أفكةا:"هللا
ووةةال هللا " فحةةزن هللا انةةه عمةةل اإلنسةةان فةةى ا،رض وتأسةةف فةةى ولبةةه. يةةوم
أمةا نةو  فوجةد نعمةةً فةى و.. امحو عن وجه ا،رض اإلنسان الةذى خلقتةه "

ً : " فقال هللا لنو .. عينى الرب فها أنا آت بطوفان الماء .. اصن  لنفس  فلكا
فتةدخل الفلة  أنةت   أ ويم عهةدى معة  ولكن.. على ا،رض ، ذل  كل جسد 

ففعةةل نةةو  حسةةب كةةل مةةا أمةةره بةةه .. وبنةةو  وأمرأتةة  ونسةةاء بنيةة  معةة 
 (6ت ")هللا

وصة نو ، وصة الرجل البار الذى وجد نعمة فى عينى الرب، وصة     
الرجل الذى ظل يكرز، دون ملل، بين الناس محة وعشرين عاماً، دون أن 

وسر كرازأ !!. ال سبعة افراد من عاحلته فقطيربح منهم فرداً واحداً  ، ى
: 2بط2" )حفظ نو  كارزاً للبر"نو  المستمرأ دون يأس أو كلل، أن هللا  

كرز نو  للناس بقوأ رو  هللا فيه كل مدأ بناء الفل  الطويلة، كما وال (. 5
ً ذذب فكرز لاروا  التى فى السجن"الكتاب  ( أى الهاوية)الذى فيه أيضا

اً حين كانت أًناأ هللا تنتظر مرأً فى أيام نو  ىذا كان الفل  ىذ عصت وديم
 (. 22-11: 3بط 1)ي بنى الذى فيه خلص وليلون أى رمانى أنفس بالماء 

هزحوا تلكنَّ الناس لم ت بالى بكرازأ نو ، ولم ت صدق ما يقول، وربما اس     
ً اصهار لوط فعل كما كالمه ب جاء  وانش ل جيل نو  بأمورذم، حتى .ايضا

،نه كما كانوا فى ا،يام التى وبل :"ولهذا وال الرب. الطوفان فهلكوا
الطوفان يأكلون ويشربون ويتزوجون ويزوجون ىلى اليوم الذى دخل فيه 

كذل  يكون مجئ . نو  الفل  ولم يعلموا جتى جاء الطوفان وأخذ الجمي 
 (. 22مت")ابن اإلنسان

لهم امتياز سماع انذارات محبة  ىن نو  مرال ذام وبنوعٍ خاص للذين     
فنو  توويراً منه لكلمة هللا عن دينونة وشيكة . هللا فى بشارأ ىنجيل المسيح

أن تحد  ومعرفته للطري  الذى أعده هللا لخالص نفسه وبيته، أطاع أمر 
فبإيمانه ذذا لم ير  البر فقط . هللا وآمن بكالمه وعمل كل ما أمره هللا به

ً لخالص أ ً على دينونة جيله وصار سببا ذل بيته بل صار شاذداً أيضا
 .الشرير
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 لماذا تنسم هللا رائحة الرضا من ذبائح نوح؟
،ن نو  صدَّق كالم الرب وأطاع كل ما أمره الرب أن : لسبب األولا     
ً بمواصفات معينة. يعمله كان ، و(6ت  ) فالرب أمر نو  أن يبنى فلكا

أليس هناك طريقاً أسهل ا يارب كل ذذا؟ لماذ: يمكن لنو  أن يتساءل واحالً 
ى الفل  وبن هللاأطاع  بللم يتساءل، لكن نوح من كل هذا العمل الشاق؟ 
باإليمان : "عن نو  واحالً  الكتابولهذا يشهد ، ودخل فيه كما أمره الرب

نو  لما أ وحى ىليه عن أمور لم ت رى بعد خاف فبنى فلكاً لخالص بيته فبه 
 (.7: 11عب" )ارراً للبر حسب اإليماندان العالم وصار و

سار فى طري  ا،برار الذين وبله، كآدم  ،ن نو : السبب الثانى     
ً لما رسمه هللا لإلنسان منذ البداءأ، وودم  وذابيل وشي ، واخنوخ، طاحعا

أما نو  فقد : "والدليل على ذل  أن الكتاب أكد واحالً  .ذباحح   على المذبح
ورتب هللا له طري  الخالص من دينونة " ى الربوجد نعمةً فى عين

ولهذا بعد أن خرج نو  من الفل  أنه بنى مذبحاً، ووودم عليه . الطوفان
 .محروات شكر  

ً بوعد هللا بمجئ : السبب الثالث      ،ن نو  ود أرضى هللا بأفعاله مممنا
أن  ولهذا نراه يعمل ما اعتاد من وبل. نسل المرأأ الذى سيصن  الخالص

 .يعمله وبنى مذبحاً للرب وودم عليه محروات  
ذذه أول مرأ فى كلمة هللا، ي ذكر فيها بناء مذبح، وذذا يعنى أن نو  لم      

وودم نو  . يعمل عمالً جديداً بل تعلم أن يفعل ذل  من ا،برار الذين سبقوه
ً بمجئ  ت البديل الذى سيمو" نسل المرأأ"  محروات على المذبح مممنا

 .عوضاً عنه، ويرده ىلى الفردوس المفقود ليستمت  بالحياأ ا،بدية
 

 ن نعمة الخالص التى تمت  بها نو  وعاحلته كانت وسيلتها الوحيدأى     
الدخول ىلى الفل  وبل أن ينصب ال ضب اإللهى بالطوفان، كذل   ذى

يكون الخالص لكل ىنسان يأتى ىلى الرب يسوع المسيح ويحتمى فى فداءه 
ودمه الكريم فيدخل منه كفل  النجاأ ويستمت  بالحياأ ا،بدية واليأتى ىلى 

ىن دخل بى أحد فيخلص . أنا ذو الباب: " ،نه ذكذا وال الرب. دينونة وط
وليس : "وأكد الرسول بطرس أن طري  الخالص فى المسيح وحده واحال". 

ين الناس ،ن ليس اسم آخر تحت السماء ود أ عطى ب. بأحٍد غيره الخالص
 (.1: 12، يو 12: 2أع " )به ينب ى أن نخلص

 
 (22دك ) ذبيحة اسحو والخروف البديل( 4) 

 .ابوك  ابراهي  ىهل  بين يرى يومى فربى وفرح
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ظهرت طاعة وىيمان ابراذيم بعم  عندما امتحنه هللا ووال له وةدم ابنة       
هللا فى ىوامةة اسةح   وحيد  اسح  الذى ت حبه، واطاع ابراذيم، وآمن بقدرأ

ومةن " باسح  ي دعى له نسل: "من الموت وصدق وعد هللا الذى ويل له بأنه
 . اسح  سيأتى المسيا الموعود به

 
ىي  علينا انوار محبة قلوب ابنه على المابح، سحق ابراهي  بفى ىقدي  و     

ه ، فكمووا قوودم ابووراهي  اسووحق علووى المووابح، هكوواا قوودم هللا اآلب ابنوواآلبهللا 

، وبالوه عنوا  حمو  هللا الواى يرفو  خطيوة العوال على موابح الصوليب،  الوحيد

  (.30: 1، رو 11: 3يو )بجمعين 

 

، فكموا اطواع اسوحق فاسحق كان رمور للمسويح الواى اطواع حتوى الموو      

علوى الموابح، هكواا اطواع  امر ابيه وصعد معه إلى جب  المريوا، وقدموه ابيوه

ب إلى الى جب  ال ل ثة، وهنا  اطاع حتوى المسيح اإلبن وصية اآلب، وذه

 (. 1-5: 0فيلبى )المو  مو  الصليب 

 

لمسويح كما فدى هللا اسوحق بوالكبا البودي ، هكواا يفودينا هللا مون خوالل او     

المرموووز إليووه بووالكبا الوواى فوودى كووان المسوويح الصووليب، فعلووى  -البوودي  عنووا

ينا المسوحوق ألجو  اسحق هو الابيحوة النيابيوة عنوا، الم وروح ألجو  معاصو

كلنا كغن  ضللنا ملنا ك  واحودذ إلوى . آرامنا، ىيديب سالمنا عليه وبحبرب ُافينا

جعو  "نعو  ألن هللا اآلب (. 53اش " )طريقه والرب وض  عليوه إرو  جميعنوا

 .(01: 5كو 0")الاى ل  يعرت خطية خطية ألجلنا لنصير نحن بر هللا فيه

 

اسوحق مة المسيح مون الموو  هوو عوودة واليئ ال مي  والاى يرمر لقيا     

ابراهي ، فكين اسحق ما  وقام وهاا ما اهد عنه الكتاب فى ىطبيوق هواا م  

باإليمةان وةدم ابةراذيم اسةح  ": الرمر على مو  المسويح وقيامتوه فوى القوول

ودم الذى وبل المواعيد وحيده الذى ويل له بأنةه باسةح  ي ةدعى . وذو مجرب
وتيقن أن مةا وعةد ..ادر على اإلوامة من ا،موات ل  نسٌل ىذ حسب أن هللا و

 ً لقد آمن ابراذيم أن هللا ي حةى المةوتى ويةدعو . به هللا ذو وادر أن يفعله ايضا
 (.17: 11، عب 21-16: 2رو )ا،شياء غير الموجودأ موجودأ 

      

 (22دك )سلم يمقوب وشخص المسيح ( 5)

 



 

15 

 

ن هللا والناس وبين األرض فى سل  يعقوب نرى ربنا يسوع الوسيط بي      

الاى ىع ب بقدرة  ونرى ذلك بوضح فى حدي  الرب م  نثنالي  .والسماف

، فهتل "قب  بن دعا  فيلبس وانت ىحت التينة رايتك"المسيح عندما قال له 

لكن ". بنت ابن هللا، انت ملك اسرالي : "نثنالي  مؤمنا بالمسيح وقال له

ه  آمنت ألنى قلت : "، إذ اجابه بالقولالمسيح له الم د وعدب بيم اد بعظ 

فإنى الحق الحق اقول . لك إنى ربيتك ىحت التينة؟ سوت ىرى اعظ  من هاا

لك  من اآلن ىرون السموا  مفتوحة وماللكة هللا يصعدون وينرلون على 

 (.51-14: 1يوحنا " )ابن اإلنسان

 

حي  ال ديد،  العهدالعهد القدي  بنور رايا الرب لنثنالي  ييرح هنا       

سر لنثنالي  اإلسراليلى الحق الاى ب غا فيه، رايا يعقوب ابى األسباط ف

سلماً منصوبة  ،بنور جديد، فقد ربى يعقوب ارناف هربه من وجه اخيه عيسو

على األرض، وربسها يمس السماف، وربى ماللكة هللا ىصعد وىنرل على 

 . معه وسيسندب ويقويهقوب بهاب الرايا، وعرت بن هللاعوىي   ي. ىلك السل 

لكن الرب اعطى بعداً جديداً وىفسيراً جديداً لهاب الرايا، فقد قال      

الحق الحق اقول لك  من اآلن ىرون السماف مفتوحة وماللكة هللا "لتالمياب 

 .(51-14: 1يوحنا ) "يصعدون وينرلون على ابن اإلنسان

 

ت ألنى كيفت لك اسرار ويريد الرب يسوع بن يقول لنثنالي  ه  آمن     

حياىك؟ سوت ىرى اعظ  من هاا، فسوت اكيل لك اسرار السماف، 

سوت بكون السل  الاى . وسوت بعلن لك مقاصد هللا الع يبة نحو البير

 .يربط األرض بالسماف

      

هو حلقة . موز إليه بسلم يمقوبرأى ا  المسيح نفسه هو الم      

هو كلمة هللا الوحيد، اإلبن الحبيب  اإلدصال بين السماء واألرض، ألنه

الكلمة الذى صار . الذى فى حضن اآلب، هو نفسه المتجسد على األرض

  .جسداا وحل بيننا
 

وصة يعقوب مراالً راحعاً لكل تاحب يلتجأ ىلى هللا الرحيم راجياً وطالباً و     

ه طوبى لمن ىل: "غفرانه وعونه، وكل من يفعل ذل ، ي طوبه الكتاب واحالً 
 (. 5: 126مزمور " )يعقوب معينه ورجامه على الرب ىلهه

َر احدذم أن       يعقوب تعامل م  ابيه، كشيطان م  مال ، وتعامل تصوَّ
فقد . م  اخيه، كشيطان م  ىنسان، وتعامل م  خاله، كشيطان م  شيطان
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واشترى البكورية بخسة مست الً  ى اخيهخدع ابيه وكذب عليه، واحتال عل
دع من  .فأَخذ بكوريته وسرق بركته. اخيهجوع وتعب   البانىال أنه خ 

ووف يعقوب عندما ولكن . ، فاحتال يعقوب عليه وخدعه وذرب منهخاله
 جاذد. امام هللا، اعترف بذنبه، وفى توبة صادوة طلب مراحم هللا وبركته

 (.2-3: 12ذوش  )م  هللا والناس، بكى امام هللا واسترحمه يعقوب 
يعقوب من وجه عيسو وخرج من بحر سب  ليذذب ىلى  فلما ذرب     

حاران، غابت الشمس، ومن التعب أَخذ حجراً ووضعه تحت رأسه 
وكان يعقوب فى حالة نفسية أليمة، شاعراً بالذنب . واضطج  ليستريح

وال ش  تصاعدت صرخات من . لخداعه ،بيه وأخيه وخاحفاً من المجهول
ً مراحمه، وربما ت ذل سي فر هللا ذنبى : ساءل فى ولبهولبه للرب طالبا
 . ويرحمنى على خداعى ،بى واخى

 
ولم يصنع هللا ! وهنا جاءه هللا الرحيم فى حلٍم ال ليُعاقبه بل ليباركه     

معه حسب خطاياه ولم يجازه حسب آثامه، ولكنه جاء إليه لينزع مخاوفه 
ً وىذا  !ويباركه ببركات لم يكن يحلم بها لما ً منصوبةٌ فرأى يعقوب ح  س لما

وذوذا مالحكة هللا صاعدأ ونازلة . على ا،رض ورأسها يمس  السماء
. أنا الرب ىله ابراذيم ابي  وىله اسح : "والرب واوٌف عليها يقول. عليها

ويكون نسل  . ا،رض التى أنت مضطج  عليها اعطيها ل  ولنسل 
 ً ً وشماالً وجنوبا ً وشروا فى نسل   ويتبار . كتراب ا،رض وتمتد غربا

وذا أنا مع  واحفظ  حيرما تذذب وأرد  ىلى ذذه . جمي  وباحل ا،رض
  (.22ت  " )،نى ال اترك   وسأفعل ما كلمت  به. ا،رض

وعلى الرغم من خطايا يعقوب، ىال أن الرب الرحيم أكد له بأن الوعد      
م الخاص بعهد البركة الذى أ عطى إلبراذيم واسح  ود أ عطى اآلن له من ف

نومه ولما استيقظ يعقوب من  .الرب مباشرأ فى ذذه الرميا العظيمة
وخاف ووال ما أرذب ذذا . حقاً ىن الرب فى ذذا المكان وأنا لم أعلم:"وال

واخذ يعقوب الحجر الذى . ما ذذا ىال بيت هللا وذذا باب السماء. المكان
ً على رأسه ودعا ا سم وضعه تحت رأسه واوامه عموداً وصب عليه زيتا

ىن كان هللا معى وحفظنى : "ونذر يعقوب نذراً واحالً ". ذل  المكان بيت ىيل
ً ،لبس . فى ذذا الطري  الذى أنا ساحٌر فيه واعطانى خبزاً آلكل وريابا

 ً وذذا الحجر الذى اومته . ورجعت بسالم ىلى بيت ابى يكون الرب لى ىلها
 (.22ت  ")عموداً يكون بيت هللا وكل ما تعطينى فإنى اعشره ل 

 (02خر )  خروف الفصح( 6)
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كوان رموراً للمسويح ( 10خور)ااار العهد ال ديد إلى بن خوروت الفصوح      

 (.1-4: 5كووو  1)"نا المسوويح ايضوواً قوود ذُبووح ألجلنوواألن فصووح: " فووى قولووه

الاى ن انا من الهال ، آخااً مكاننا كحمو  فالمسيح هو حم  الفصح الحقيقى 

 . لى نفوسنا فنلنا الن اةهللا المسفو  دمه وقد رش ع

جاف الرب يسوع إلى بورالي  ليُعيد عيد الفصح م  ىالمياب، عندما      

- :وجاف إلى العلية، وحسب عادة ك  اليهود، كان ببد من ىرىيب ستة امور

  

، ليتاكروا اعظ  حدث فى خلو البيت من الخمير وإعداد خبر الفطير( 1)

وكيل انه  خرجوا بع لة، حتى ل  ىاريخه  وهو خالصه  من العبودية، 

وكلنا يعرت جيداً بن الخبر . يكن له  وقت ليخبروا الخبر مستخدمين الخمير

الطبيعى يحتاج إلى خمير ووقت ليكون خبراً جيداً، اما الخبر السري  بدون 

 .خمير يُسمى فطيراً، ب يحتاج إلى وقت لخبرب

وت الفصح ليُابح فى خرعلى احد افراد ال ماعة الم تمعة بن ييخا ( 0)

ر  بعد ذلك ييىى بالخروت المابوح . ، ويُقدم دمه بى حياىه ذبيحة  الهيك 

 .إلى بيته بو مكان اقامته لييكله م  افراد البيت

ليُاكر اليعب بالدموع التى سكبها وقت العبودية، :  بناف من الملح( 3) 

 .وبمياب البحر األحمر التى عبروها بيد هللا القوية

 .مث  السريس بو الخس لتُاكر اليعب بمرارة العبودية: ب عياب مرة (1)

الكاروايت وهى خليط من التفاح والبلح والبندق، : حلوى بنية اللون( 5)

وفى وسطها بعود من القرفة، لتُاكر اليعب بالقا والطين حي  كانوا 

 .يصنعوا منه الطوب

الرب األربعة فى لتُاكره  بمواعيد : اربعة كؤوس من عصير النبيا( 1)

بنا بُخرجك  من ىحت ارقال المصريين، وانقاك  من "سفر الخروج 

ك  لى اعباً اعبوديته ، وبخلصك  باراع ممدودة واحكام عظيمة، وبىخ

 ً  (.4-1: 1خروج " )وبكون لك  إلها

هاا ماكان على ىالميا المسيح بن يعدوب فى يوم الخميس، حتى انه بعد      

 .ى تم  ال ماعة على المالدة، لييكلون الفصح بفرح الساعة السادسة مسافً 

ولما كان المساف بىكي الرب يسوع م  اإلرنى عير، وفيما ه  ييكلون قال      

فحرنوا وابتدب  كُ  واحدذ منه  يقول له . الحق اقول لك  إن واحداً منك  يُسلمنى

، وبىكي  يوحنا على صدر المسيح .(05 -02: 01مت ) ه  بنا هو يارب؟

. وقال له ياسيد من هو؟ بجاب يسوع هو ذا  الاى اغمس انا اللقمة واعطيه

فقال . فبعد اللقمة دخله الييطان. فغمس اللقمة واعطاها ليهوذا األسخريوطى

فاا  لما اخا اللقمة خرج .. له يسوع ما انت ىعمله فاعمله باكثر سرعة 
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اإلنسان وىم د هللا فلما خرج قال يسوع اآلن ىم د ابن . وكان ليالً . للوقت

 (.30 -00: 13يوحنا )فيه 

ا على الفصح، به أراد أ        وهنا فمل الرب يسوع عمالا جديداا، واضافيا

صل لهم حقيقة ومغزى خروف الفصح، فما فمل الرب؟  يوَّ

 
بعد ما ىعيوا الفصح، اخا الرب يسوع الخبر وبار  وكسَّر واعطى      

واخا الكيس واكر واعطاه  قالالً . و جسدىهاا ه. التالميا وقال خاوا كلوا

ألن هاا هو دمى الاى للعهد ال ديد الاى يُسفك من اج  . ااربوا منها كلك 

وقال له  اصنعوا هاا  (.32 -01: 01مت )كثيرين لمغفرة الخطايا  

لاكرى، فينك  كلما بكلت  هاا الخبر واربت  هاب الكيس ىخبرون بموىى إلى 

 (.  01 -03: 11كو 1" )بن بجئ

 

 -:واآل  ما هو المغزى من فمل الرب كل هذا
لقد كان عيد الفصح كله ىاكاراً للخالص من العبودية، وطريق األمان      

فالقصد من العيد هو ىاكير اليعب كيل خلصه  هللا . من الهال  والمو 

من العبودية فى مصر، وهنا يعلن المسيح عن نفسه انه هو هللا المنقا 

بدم ذبيحة ب  بدم نفسه، لقد جاف ليُخلص الناس من عبودية األعظ  ليس 

 .الخطية، وهو الطريق إلى الن اة من الهال 

واآلن ونحن نتقدم " . هاا هو العهد ال ديد بدمى"ولهاا قال الرب يسوع      

فى ك  مرة لمالدة الرب لنا الفرصة ال ديدة والتى فيه نُقدر عم  المسيح 

فعلينا بن . من الخطية ومنح لنا السالم واألمان إلهنا على صليب لخالصنا

- :نتاكر هاب األمور

 

: ونتاكر قول الرب. لننظر إلى الماضى ونتذكر موت المسيح ألجلنا: أولا 

. هاا هو دمى. هاا هو جسدى المكسور ألجلك  اصنعوا هاا لاكرى"

 ".اصنعوا هاا لاكرى

. ى قُدم على الصليبفعندما نرى الخبر المكسور، نتاكر جسد المسيح الا

 .وعندما نرى الكيس، نتاكر دم المسيح المسفو  ألجلنا

ً بن الرب يريدنا بن نتاكر موىه باستمرار فنحن بطبيعتنا . انه امراً ع يبا

كبير نريد بن نتناسى موضوع المو ، ولكن لماذا يريدنا الرب بن نتاكر 

 موىه؟

ك  ائ نستمت  به من و. إن إيماننا يتمركر حول مو  المسيح على الصليب

بركا  روحية هو بسبب مو  المسيح ألجلنا، مو  المسيح هو األخبار 
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واعرفك  ايها األخوة باإلن ي  الاى بيرىك  به وقبلتموب " "اإلن ي "السارة 

ً ىخلصون . وىقومون فيه إن المسيح ما  من اج  خطايانا .. وبه ايضا

(. 15كو 1" )ب الكتبحسب الكتب، وانه دفن وقام فى اليوم الثال  حس

فليس خدمة المسيح على األرض بو ىعليمه يُخلصنا من خطايانا، ب  موىه 

وهو م روح ألج  "فلقد ما  المسيح بسبب خطايانا . على الصليب

 ".وبحبرب ُافينا ىيديب سالمنا عليه. معاضينا مسحوق ألج  آرامنا

 

 ولكن ما ممنى ذكرى موت المسيح؟

ة بن نتاكر حقالق ىاريخية، كيننا نرى ىمثال الاكرى، ليست ببساط     

ولكن الاكرى . اررى ونتاكر ونتع ب من م د هاا الفرعون بو ذا  الملك

لعم  المسيح على الصليب هى عبادة وس ود للمسيح الحى، واركة روحية 

ولكن بى ىمثال جامد ب حياة فيه، . ل سد المسيح م  راسه الحى إلى األبد

مالدة الرب ، نرى المسيح الحى باإليمان وهو ساكن  ولكن فى ااتراكنا فى

 .فينا

 لنتطلع إلى األمام وننتظر مجئيه الثانى: ثانيا
ألنك  كلما ب كلت  هاا الخبر واربت  هاب الكيس ىخبرون مو  الرب إلى بن "

ونكون . وهنا مسئؤوليتنا بن نكرز بمو  الرب بحياىنا وافعالنا". ي ئ

 .مستعدين لم يئه

ا  بى ."للنظر داخلنا ونفحص قلوبنا ونتطهر من من كل شر وشبه شر: ثالثا

ً فى  من اك  هاا الخبر بو ارب كيس الرب بدون استحقاق يكون م رما

ولكن ليمتحن اإلنسان نفسه وهكاا ييك  من الخبر . جسد الرب ودمه

 (.11كو 1" )وييرب من الكيس

ا  ة روحية قلبيه لننظر حولنا ونُقدر جسد المسيح، ودكو  لنا شرك: رابما
فنحن لسنا وحدنا، ف سد المسيح هو من ك  قبيلة واعب ولسان وامه، . ممه

لنتكر اخوىنا المتيلمين ونصلى ألج  رباىه  فى اإليمان  ونفرح م  الفرحين 

 ".ونبكى م  الباكين

ا  فربنا يسوع المسيح . للنظر إلى المالء ونقدم السجود للرب إلهنا: خامسا

، ونحن على مثاله نُسبح اس  الرب ونقدم بالمسيح رف  الكيس وبار  هللا

 .ذبيحة ىسبيح بى رمر افاة معترفة بما صنعه ألجلنا

 

  الويةذبائح الال( 7)
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 ،لنواموسفوى ابساسوية  ذبوالحخمسوة امر الرب بنوى بوى بن يقودموا          

: واول هوواب الووابالح. ىيووير للمسوويح حموو  هللا الوواى رفوو  خطيووة العووال لهووا وك

قارابين بوىُسومى  اليوكرذبوالح : والثانيوة، بالمحرقاةوىُسومى   التكريسح ذبال

ذبووالح : والرابعووة، السااالمةابالح وىُسوومى بوو اليووركةذبووالح : والثالثووة، الاادقيو

رد والخامسوة ايضواً كفوارة عون ، الخطيةابالح الكفارة عن وىُسمى ب التطهير

     . ثمبيحاااةاإلبذ، وىُسووومى  المسووولوب وىعوووويض المتضووورر عموووا ُسووولب منوووه

وىتحوودث هوواب الووابالح الخمسووة عوون خمسووة افكووار رليسووية ي ووب بن يوودركها 

 . العابد ليقترب   مؤمناً بكالمه وطالعاً لما رسمه كنظام لعبادىه

 

فكان يقترب العابد مكرساً : ذبائح المحرقة دُمبر عن التكريس هلل (1)

الحياة لعبادة الرب وحدب، ولالك كانت ىُحرق الابيحة بتمامها 

 (.10-1: 1، 12: 1بويين )على المابح وب يبقى منها ايئاً 

فكان يقترب العابد ااكراً : قرابين الدقيو دُمبر عن شكرنا للرب (0)

 (.03-11: 1، 0بويين )هللا على إحسانه ومراحمه وصالحه 

فكان يقترب : ذبائح السالمة دُمبر عن الشركة والسالم مع هللا (3)

ابح وييك  منها م  كاهن األسرة العابد ويُقدم الابيحة على الم

ً من الابيحة وباقى الابيحة ىُحرق بتمامها وىُقدم  وك  ييخا نصيبا

والمعنى هنا واضح انها عالقة اليركة المتبادلة بين اإلنسان .  

 (.13-11: 4، 5-1: 3بويين )وهللا 

وكان على  :ذبائح الخطية دُمبر عن التكفير والتطهير من الخطية (1)

ً على خطاياب العابد اإل ً نالحا عترات بخطيته ويتقدم   صالما

ويعترت بها مرة ك  سنة فى يوم الكفارة العظي ، وفى حالة 

الخطي ايام السنة كان على المخطئ بن يتقدم بابيحة ىُحرق 

بتمامها ليفتكر فى خطيتة التى ىستحق موىه، ولكنه يرى فيها 

 (.11، 1 ب)باإليمان م ئ المخلص الاى يرف  خطيته 

ذبائح اإلثم دُمبر عن التكفير عن ذنب اإلنسا  الذى اردكبه فى  (5)

وذلك برد المسلوب وىعويض الطرت المتضرر  :حو هللا والناس

 (5ب ويين )عن خسارىه 
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فى اليهودية ارال  عن ذبالح كثيرة، وقد "وربما يقول المعترض       

سيح باليريعة نُسخت كلها فى اليريعة المسيحية، وهكاا نُسخ إن ي  الم

      ".اإلسالمية

كتاب هللا الحو فى التوارة واإلنجيل منزه عن الناسخ : لوللرد نقو     

والمنسوخ، فقد جاء المسيح ليُتمم شريمة موسى التى كانت درمز إليه، 

، وعلى هذا ل يمقل انه بمد فجاء المرموز إليه ليحقو رموز شريمة موسى

 . .آخر أ  جاء الكامل أ  يأدى بمده شئ

ب لعقولنا  وقد      بوضح هللا للبير طريق الخالص برموز محسوسة ليقر 

فلما براد بن يوضح طريقة الفداف، وبنه . القاصرة األمور المعنوية الروحية

ب يمكن الخالص إب بدم المسيح، رىَّب الابالح والفرالض الطقسية في 

الطريقة الوحيدة لمغفرة التوراة، لإلاارة إلى دم الفادي الكري ، وبوضح بن 

الخطايا هي سفك الدم، وبن دم الحيوانا  ب قيمة له في حد ذاىه، إب في بنه 

 .يرمر إلى دم المسيح

وطريقة  . ما باار  إليه التوراة بالتلميح بوضحه اإلن ي  بالتصريحو     

ف مي  . ، هى اإليمان بالمسيح نس  المربة الفادىالخالص واحدة في العهدين

ين ىبرروا وغفر  له  خطاياه  فى العهد القدي ، ىبرروا باإليمان بم ئ الا

وجمي  الاين يتبررون فى العهد ال ديد إلى . نس  المربة المخلص والفادى

 .نهاية الدهر يتبررون باإليمان على انه قد جاف

بن األستاذ الحكي  يعل ِّ  ىالمياب القضايا  وفى خبرىنا البيرية نالحظ       

 . رية البديهية، ر  يرىقي معه  بالتدريج للحقالق العالية، فيستفيدونالضرو

ض عينيه ألاعة اليمس  وكالك ب ي وز لمن كان في ظالم دامس بن يعر ِّ
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وكالك  . إلى بن يص  إلى نور النهار الكاممرة واحدة، ب  بالتدريج، 

وكبر  نعطي الطف  بوبً اللبن ألن معدىه ب ىقدر على هض  غيرب، ومتى نما

فيفهمنا في بول األمر الحقالق  نا،كالك عم  هللا مع. نعطيه الغااف اليابس

ببساطة ما بوضحه ، وسيطة محسوسة، وسلك معنا بالتدريجاإللهية بطرق ب

كوضوح اليمس في العهد ال ديد علنه فى كماله قليالً في العهد القدي  بو

ومن الرموز  .(4: 0كو1، 04: 1كو، 05: 11رو، 1: 0يو1و ،49: 1لو)

 .الابالح والكهنة :الواردة في العهد القدي  التي ىيير إلى المسيح

ففى الذبائح، نالحظ أ  هللا قضى بأ  النفس التى دخطئ هى دموت،      

هاا الحك  يسري على ال مي  بال استثناف، و .ألنه قدوس طاهر يكرب اإلر 

كن بها للخاطئ بن ولكن هللا ىفضَّ  وبوجد طريقة يم ،ألن ال مي  بخطيوا

 .ينال مغفرة الخطايا، فيكون هللا رحيماً وعادبً في آن واحد إذا برر الخاطئ

لتوراة الاى كانت ذبالح ا وهاب الطريقة هي اإليمان بالمسيح الفادي الكري 

فالحك  الاي كان يستوجبه الخاطئ احتمله المسيح في . الابالح إاارةً إليه

 .وعدله فى خالص ك  من يؤمن به اظهر هللا رحمتهجسدب، وبالك 

إلى  والتى كانت ىيير( 11: 14ب )كما فى ذبالح التوراة الغاية من دم و     

عن بال عيب ىقدي  نفس   وذلك فى  ،الدم يكف ِّر عن النفسبن دم المسيح، 

نفس بخرى مدنَّسة بالخطايا، كتقدي  حياة حيوان بريف عن حياة إنسان 

وم  ذلك فقد   .(00: 9ب ع) "دم ب ىحص  مغفرة بدون سفك"ألنه . .مانب

 ولكن (11: 12عب)غير كافية لنرع الخطية فى حد ذاىها نت الابالح كا

باإليمان فى م ئ المسيح نس  المربة الفادى ىبرر ك  الاين آمنوا بم يئه 

نفسه مرب واحدة بكم  إلى األبد ذبيحة ولما قدم المسيح . فى العهد القدي 
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بخالت الابالح التي كان ي ب بن ىُقدَّم مراراً لعدم كفايتها  المؤمنين به،

 (. 01-05، 11-9: 9 بع)

هوذا حم  هللا الاي يرف  خطية " قال يوحنا المعمدان عن المسيح     

وقال يوحنا الحبيب إن ذبيحة المسيح هي كفارة (. 09: 1يو " ) «العال 

وإنه  .يمو  فداًف عن اعبهوقال المسيح إنه  (. 0:0يو  1) لخطايا ك  العال 

م روح ألج  " وىنبي عنه إاعياف بقوله". يبال نفسه فدية عن كثيرين

والرب  .ىيديب سالمنا عليه وبُحبُرب ُافينا .مسحوق ألج  آرامنا .معاصينا

يها  .وض  عليه إر  جميعنا كياةذ ىُساق إلى الابح، وكنع ة صامتة بمام جاز 

الاي فيه لنا الفداف بدمه غفران " ول عنهوقال بولس الرس ". فل  يفتح فاب

 .ك  من يؤمن بالمسيح يتبرروعلى هاا يكون بن ، "الخطايا

 المهد القديم كهنةأما من جهة 

فيقول الكتاب  اىخا جسداً مثلنا والمسيح ى سد كان الكهنة بيراً، وكالك . 1

ً ورليس كهنة " كان ينبغي بن ييبه إخوىه في ك  ايف، لكي يكون رحيما

باً يقدر  .ميناً في ما  ، حتى يكفر خطايا اليعبب ألنه في ما هو قد ىيل  ُم رَّ

بين  .(11-14: 0عب )"بن يعين الم ر 

كان الكهنة رمراً للمسيح، ألنه  ىوسطوا بين هللا واليعب، فكان ب يمكن . 0

ب ذبالح إب بواسطة الكهنة بنا هو الطريق " المسيح، وهكاا قال ألحد بن يقر ِّ

 (.1: 11يو" )ليس بحد ييىي إلى اآلب إب بي .ق والحياةوالح

ولهاا كانوا يقدمون الابالح عن وُعرضة للفناف، الكهنة كانوا خطاة، . 3

قدوس البما المسيح و(. 3: 5عب ) بنفسه  بوبً، ر  بعد ذلك عن اليعب

الواحد بكم  إلى األبد قدَّم نفسه وبقربانه األزلى األبدى، فقد طاهر ال

 (. 11-11: 12 ،01-10: 9، 04-03: 4عبن سيالمقدَّ 
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 المن النازل من السماء( 2)

 

آباؤنا أَكلوا المن فى البرية كما هو مكتوب أنه اعطاهم خبزا من السماء " 

فقال هم يسوع أنا هو خبز الحياة من يُقبل إلىَّ ل يجوع ومن .. ليأكلوا 

 (35-6:30يو " )يؤمن بى فال يمطش ابداا 

 

 فى البريةىامر اعب اسرالي  نقرب ان  11سفر الخروج اصحاح  فى     

ليتنا متنا بيد الرب فى ارض مصر إذ كنا " على موسى وهرون وقالوا لهما

فانكما اخرجتمانا إلى هاا القفر . جالسين عند قدور اللح  نيك  خبراً لليب 

فى  لقد نسوا سياط ومرارة العبودية". لكى ىميتا ك  هاا ال مهور بال وع

 .مصر، وىاكروا فقط قدور اللح 

. من السماف ها انا بُمطر لك  خبراً "قال لموسى  مهولكن الرب فى مراح     

وفى الصباح كان سقيط .. فيخرج اليعب ويلتقطون حاجة اليوم بيومها 

ولما ارىف  سقيط الندى إذا على وجه البرية اٌئ دقيق . الندى حوالى المحلة

بنو اسرالي  قالوا بعضه  لبعض من هو لنه  ل  فلما ربى  ..مث  قيور 

 "فقال له  موسى هو الخبر الاى اعطاك  الرب لتيكلوا. يعرفوا ما هو

، قال الرب لليهود بعد مع رة ااباع  1فى إن ي  يوحنا اصحاح      

اعملوا ب للطعام البالد ب  للطعام الباقى للحياة األبدية الاى "الخمسة اآلآلت 

وهنا انحصر  افكار  ".اإلنسان ألن هاا هللا اآلب قد ختمهيُعطيك  ابن 

، واعتبروا ان مع رة ااباع "المن الاى نرل من السماف"اليهود وىاكر  

الخمسة آآلت اق  من مع رة انرال المن من السماف، لن مع رة إاباع 

الخمسة آآلت ل  ىكن فى نظره  سوى مضاعفة األرغفة األرضية لكن المن 

 .نازبً من السمافكان طعاماً 

الحق "وهنا وجه الرب يسوع قلوبه  إلى جوهر المن الحقيقى وقال له       

الحق اقول لك  ليس موسى اعطاك  الخبر من السماف ب  ابى يعطيك  الخبر 

. ألن خبر هللا هو النازل من السماف الواهب حياة للعال . الحقيقى من السماف

بنا هو خبر "فقال له  يسوع . هاا الخبرفقالوا له ياسيد اعطنا فى ك  حين 

 ".من يُقب  إلىَّ ب ي وع ومن يؤمن بى ب يعطا ابداً . الحياة

فالرب يسوع المسيح هو الخبر الحقيقى النازل من السماف، وخبر هللا      

ل  يكن الاى الحقيقى، ليس المن الاى اكله بنو اسرالي  فى البرية وماىوا، و

النازل من  ر الحىبما اخص المسيح فهو الخا. سوى خبر مادى ورمرى

وليس  ،والاى يُعطى لل ياع باستمرارللعال  كله، ، والواهب حياة السماف

 .كالمن الاى بعطى فقط لبنى اسرالي  ولكنه انقط  عند دخوله  إلى كنعان
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آبااك  . بنا هو خبر الحياة"ر  بكد الرب يسوع رانيةً لليهود وقال له       

هاا هو الخبر النازل من السماف لكى ييك  منه . فى البرية وماىوااكلوا المن 

إن اك  احد . انا هو الخبر الحى الاى نرل من السماف. اإلنسان وب يمو 

من هاا الخبر يحيا إلى األبد والخبر الاى انا اعطى هو جسدى الاى اباله 

 (.51-11: 1يو " )من اج  حياة العال 

بكونه طعاماً، " انا هو الخبر الحى"وصفين وهنا وصل الرب نفسه ب     

الاى "ر  الوصل الثانى . مستديماً، مت ددا ك  يوم وفى متناول جمي  البير

ر  ارانا الطريقة التى  .وهنا يصل الت سد كحقيقة قد حدث" نرل من السماف

ً للعال ، فقال  وهنا " الاى اباله"بها نيكله، وكيل يقدم جسدب ليكون طعاما

، ر  "الخبر الحى الحقيقى"فالرب ىكل  عن اخصه باعتبارب . لبحقيقة الص

، إلى الكالم عن موىه "الاى نرل من السماف"ىكل  عن ى سدب باعتبارب انه 

 . على الصليب" الاى اباله"باعتبار جسدب 

فالرب يسوع المسيح هو اليخص األزلى، الحى، لكنه ظهر للعال       

ً للعا نع  وكما . ل  بباله وكسرب على الصليببالت سد، وجسدب صار طعاما

 .قال بن ك  من يُقب  إليه ب ي وع ومن يؤمن به ب يعطا ابداً 

ألنه آ  من السماف مسكن ( 05: 41مر )ُسمى المن بخبر الماللكة      

هكاا المسيح هو ى اركة مستمرة م  هللا وهو ابعه ، ف  الماللكة حي  ه

الاى به " النازل من السمافهللا الحى خبر "ألنه هو ى قاب  نفوسنا الحقي

 .نقتا  يومياً ونحيا به

عينةٌ من : لقد امر الرب موسى بن يض  رالرة ااياف فى ىابو  العهد     

المن فى قسط ذهبى، وهو اناف ذهبى وله غطااب، وعصا هرون التى 

وهاا لكى يكون ىاكاراً لعم  هللا معه  . افرخت وكالك لوحى اليريعة

وهكاا امرنا المسيح عندما نتقدم . يباركونه على مراح  نعمتهويسبحوب و

وهكاا نتاكر حبه وموىه على " اصنعوا هاا لاكرى" للتناول من مالدىه 

الصليب وكسر جسدب وسفك دمه، فتيب  نفوسنا به ونقتا  روحيا به ك  

 فليتنا على الدوام نتاكر نعمة هللا". من ييكلنى ب ي وع"ايام حياىنا ألنه قال 

امامك اب  سرور فى يمينك نع  " نحونا فى الصليب ونهتل قاللين يارب

 ".ىدوم إلى األبد
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 الصخرة المضروبة( 9)

 

حدث ان اعب اسرالي  نرل فى رفيدي   14فى سفر الخروج اصحاح      

.. ول  يكن ماف لييرب اليعب فخاص  موسى وىامر اليعب على موسى 

 فقال الرب لموسى . ..اذا افع  بهاا اليعب لى الرب قالالً مإفصرو موسى 

ُمرَّ قدام اليعب وخا معك من ايوو اسرالي  وعصا  التى ضربت بها "

ها بنا اقل امامك هنا  على الصخرة فى . النهر خاها فى يد  واذهب

ففع  موسى . حوريب فتضرب الصخرة فيخرج منها ماٌف لييرب اليعب

 ".هكاا امام عيون ايوو اسرالي 

وفى رسالة بولس الرسول األولى إلى كنيسة كونثوس األصحاح        

ا "العاار يقول الرسول  ا واحداا روحيا وجميمهم . آباَءنا جميمهم اكلوا طماما

ا  ا واحداا روحيا نهم كانوا يشربو  من صخرة روحيه ل. شربوا شرابا

 (.4-0: 01كو  0" )دابمتهم والصخرة كانت المسيح
الصخرة المضروبة فى العهد القدي  كانت رمراً  وهنا نرى بوضوح بن     

ً للمسيح الاى ضرب على الصليب واحتم  دينونة الخطية عوضاً  روحيا

نع  فيخص . عنا لكى نستمت  بنهر الحياة الاى ينب  فينا إلى حياة ابدية

، مصدر البركة والنع  التى كانت فى العهد القدي هو المسيح اإلله األزلى 

ً لنا ا ليوم وإلى األبد، فكما بك  بنو اسرالي  المن، هكاا نيك  وهو ايضا

المسيح الخبر الحقيقى، الطعام الروحى، وكما اربوا من الصخرة 

المضروبة، هكاا نحن نيرب من المسيح الصخرة الروحية المضروبة عنا 

 .بعصا هللا

لقد كانت خطية ىامر بنو اسرالي  هى السبب فى امر هللا لموسى بن      

، فييرب اليعب ويرىوى ويعيا، الصخرة بالعصا لتفيض الميابيضرب 

هكاا خطايانا كانت السبب فى ضرب المسيح على الصليب بعصا الدينونة 

ب  يصير  التى احتملها عنا، لنيرب من ماف الحياة ونرىوى وب نعطا ابداً 

لىَّ إن عطا احد فليُقب  إ "لقد نادى قالالً .  فينا ينبوع ينب  إلى حياة ابدية

 ".من آمن بى كما قال الكتاب ى رى من بطنه انهار ماف حى. وييرب

نتاكر ربنا ومخلصنا يسوع المسيح الصخرة وإذ ننظر للصليب،      

وهو .. حم  هو نفسه خطايانا فى جسدب على الخيبة " المضروبة عنا الاى

م روح ألج  معاصينا مسحوق ألج  آرامنا، ىيديب سالمنا عليه وبحبرب 

ل  يُيفق على ابنه "فتس د قلوبنا وىُسبح إلهنا المحب الصالح الاى " ناافي

 ".ب  باله ألجلنا بجمعين
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  الحية النحاسية وصليب المسيح( 01)

 (20-0:  3، يوحنا 9-4: 20سفر المدد )
 "وكما رف  موسى الحية فى البرية هكاا ينبغى بن يرف  ابن اإلنسان"     

 

وع م  نيقوديموس، معل  الناموس، واحد اعضاف فى حدي  الرب يس     

، ل  يفه  "الوبدة الثانية بو الوبدة من فوق"م م  السنهدري ، عن 

" كيل يمكن بن يكون هاا؟: "نيقوديموس مغرى كالم الرب، وقال للرب

حادثة رفع  –فاكرب الرب بحدث ميهور فى ىاريخ اسرالي  (. 9: 3يو)

 .موسى الحية فى البرية

لماذا : "قد ىامر اسرالي  على الرب وعلى موسى خادمه قاللينف     

اصعدىمانا من مصر لنمو  فى البرية، ألنه ب خبر وب ماف، وقد كرهت 

فيرس  الرب على اليعب الحيا  السامة فلدغت ". انفسنا الطعام السخيل

قد : "ف اف اليعب إلى موسى وقالوا. اليعب فما  عدد كثير من اسرالي 

". ذ ىكلمنا على الرب وعليك فصلى إلى الرب ليرف  عنا الحيا اخطينا إ

اصن  لنفسك حية وضعها على : "فصلى موسى ألج  اليعب فقال له الرب

فصن  موسى حية من نُحاس ووضعها ". راية فك  من لُدغ ونظر إليها يحيا

 .على الراية، فكان متى لدغت حيةٌ إنساناً ونظر إلى حية النحاس يحيا

: كيل حدث هاا؟ وربما اجاب نيقوديموس: الرب قال لنيقوديموس ولع     

إنه اإليمان بيمر هللا وبوعد هللا، جع  الناس يثقون با  ونظروا للحية 

 .النحاسية فنالوا اليفاف

هاا ما سيحدث معى عندما اُرف  على : ولع  الرب قال لنيقوديموس     

الحية فى البرية هكاا فكما رف  موسى : "الصليب، وهاا واضح فى قوله

ينبغى بن يُرف  ابن اإلنسان لكى ب يهلك ك  من يؤمن به ب  ىكون له الحياة 

ألنه هكاا احب هللا العال  حتى بال ابنه الوحيد لكى ب يهلك ك  من . األبدية

 ".يؤمن به ب  ىكون له الحياة األبدية

حية النحاسية وبتيملنا فى إعالن الرب لنيقوديموس، بن حادرة رف  ال     

كصورة ىوضيحية جميلة لما سيعمله المسيح على الصليب، ى علنا ندر  

 -:رالرة حقالق هامة

 حقيقة الخطية وعقوبتها( 1)

 حقيقة نعمة هللا الفادية وبركاىها( 0)

 .  إهمية اإليمان ومسئولية اإلنسان( 3)

ن بنى فكما لدغت الحيا  الكثير م: فمن جهة حقيقة الخطية وعقوبتها     

ألن بجرة الخطية . "اسرالي  وماىوا بسمومها، هكاا ىميت الخطية اإلنسان
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بإنسان واحد دخلت الخطية إلى "ومكتوٌب ايضاً بنه (. 03: 1رو")هى مو 

العال  وبالخطية المو  وهكاا اجتاز المو  إلى جمي  الناس إذ اخطي 

: 5رو " )ونةألنه بخطية واحدة صار الحك  إلى جمي  الناس للدين. ال مي 

10-01  .) 

فقد دبر هللا الخالص من : وأما من جهة نممة هللا الفادية وبركادها     

لدغا  الحيا  السامة، حي  امر موسى بن يصن  حية من نحاس ويرفعها 

على راية ووعد بن ك  من يُلدغ من الحية وينظر إلى الحية المرفوعه يحيا 

ً من س  الخطية وهكاا فى صليب المسيح دبر هللا. وب يمو   لنا خالصا

المميت، ووعد بالتكفير عنها بمو  المسيح عوضاً عنا، ومنح الحياة األبدية 

ألنه هكاا احب هللا العال  حتى بال ابنه الوحيد لكى ب . "لك  من يؤمن به

بهاا بُظهر  محبة هللا ". يهلك ك  من يؤمن به ب  ىكون له الحياة األبدية

فى هاا هى المحبة ليس . بنه الوحيد إلى العال  لكى نحيا بهفينا بن هللا ارس  ا

 (.12-9: 1يو1" )اننا احببنا هللا ب  بنه هو احبنا وارس  ابنه كفارة لخطايانا

كان على اعب اسرالي  بن : واما من جهة اإليما  ومسئولية اإلنسا      

ً واحداً  النحاسية  ك  من لُدغ من الحية السامة ينظر فقط للحية: يفع  ايئا

وهكاا ك  إنسان خاطئ هالك عليه بن ينظر فقط للمسيح الاى . المرفوعة

. وهنا نظرة الثقة واإليمان فى ىصديق امر هللا ووعدب. ُرف  على الصليب

وهكاا علينا . امر هللا اعبه بن ينظر للحية النحاسية، ووعد بالحياة ال سدية

 .بن يعطى الحياة األبديةبن ان ننظر للمسيح الاى صلب من اجلنا، ووعدب 

إن الفرق بين الهال  والحياة، وبين الدينونة والخالص هو فى اإليمان      

كان النظر للحية النحاسية يهب الحياة ال سدية، بما . بالرب يسوع المسيح

: ولهاا قال الرب. النظر باإليمان للمسيح المصلوب يهب الحياة األبدية

اش " )  اقاصى األرض ألنى بنا هللا وليس آخرالتفتوا إلىَّ واخلصوا ياجمي"

15 :00  .) 

بن يصن  مص  يداوى " -:ومن المالحظ بن الرب ل  يطلب من اسرالي      

س  الحية، ول  يطلب منه  الصالة بو الس ود للحية، كما فعلوا هاب الخطية 

ول  ( . 1: 11م 0)ايام حرقيا الملك الاى غضب فيمر بحرقها وطحنها 

 . رب اعبه بقت  الحيا ، ولكنه امر فقط بالنظر إليهاييمر ال

ما هو اهمية النظر للحية النحاسية؟ وما هو أهمية اإليما  : وهنا نتساءل

 .والنظر للمسيح المصلوب؟

  لليهود ه  يصدقون الرب ً إن النظر للحية النحاسية كان امتحانا

لنا ه   وهكاا النظر للمسيح المصلوب هو امتحانا. ويثقون فيه بم ب

فالصليب هو . نصدق الرب ونؤمن بما صنعه على الصليب ام ب
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الصليب هو الطريق الوحيد الاى . العالج الوحيد لداف الخطية المميت

فقد قال . رسمه هللا منا األزل لفداف اإلنسان، للن اة والحياة األبدية

ابن اإلنسان ل  يي  . انا هو الطريق والحق والحياة: "الرب يسوع

 ".دم ب  ليخدم ويبال نفسه فدية عن كثيرينليُخ

  النظر للحية النحاسية ياكرنا بلعنة المو  الاى سببته الحية القديمة

بى ابليس الاى خدع اإلنسان واسقطه فى الخطية فصار على اإلنسان 

ولكن كما وعد هللا ابوينا آدم وحواف بنس  المربة القادى . لعنة المو 

 . ا جاف المسيح وسحق الحية فى صليبهالاى سيسحق ربس الحية، هكا

  الحية المرفوعة، صنعت من نحاس وُصقلت فى النيران وكانت خالية

هكاا المسيح المرفوع على . من السموم، وبالنظر إليها يحيا اإلنسان

الصليب، هو القدوس الاى بال ار وب دنس، اجتاز نيران الدينونة 

األبدية لك  من ينظر  على الصليب لكى يرف  خطايانا ويهب الحياة

 .   إليه ويؤمن به
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 نبوات الصليب فى المهد القديم: ثانياا 

 
على صريحة عن مو  المسيح كثيرة وبنبوا  ىنبي انبياف العهد القدي       

باكر عيرين فى هاا الكتاب سيكتفي الصليب ليفدى البيرية الساقطة، و

 522إلى سنة  1222ة نبوة نطق بها بنبياف كثيرون في بزمنة مختلفة من سن

وهاب النبوا  ىمت كلها حرفيا في  . بي مدة خمسة بجيال ،قب  المسيح

هو يوم  ،اخص المسيح خالل برب  وعيرين ساعة بي في يوم واحد

ً فلنتاب   ،الصليب الخالد الم يد  هاب النبوا  وكيل ىمت في ربنا المبار  معا

 .يسوع المسيح

 يع المسيح بثالثين من الفضةب. 1

فقلت له  بن حسن في بعينك  "هاب النبوة ( 10: 11)سفر زكريا   فى قي

وقد ىمت  ".فيعطوني بجرىي وإب فامتنعوا فوزنوا بجرىي رالرين من الفضة

وحينئا ذهب واحد من ابرني عير "هاب النبوة وذكرها متى البيير قالال 

بن الاي يدعى يهوذا ابسخريوطي إلى راساف الكهنة وقال ماذا ىريدون 

 (15و  11:01متى " )ىعطوني وبنا بسلمه إليك  ف علوا له رالرين من الفضة

 من دالميذه واحدسلم المسيح لليهود  . 0

ألنه ليس عدو يعيرني فيحتم  ليس مبغضي " 11-10: 55مرمور نقرب فى 

الاي معه  ،ب  بنت إنسان عديلى الفى وصديقي ،ىعظ  علي فيختبئ منه

كما جاف   ".ى بيت هللا كنا ناهب في ال مهوركانت معه ىحلو العيرة إل

بيضا رج  سالمتي الاي ورقت به آك  خبري "هاب النبوة في مرمور آخر 

ً قالال  ،(9:11مر ) "رف  علي  عقبه وىمت هاب النبوة وذكرها متى بيضا

وفيما هو يتكل  إذا يهوذا واحد من ابرني عير قد جاف ومعه جم  كثير "

فللوقت ىقدم إلى يسوع وقال   ... ساف الكهنةبسيوت وعصي من عند را

فقال له يسوع ياصاحب لماذا جئت حينئا ىقدموا  ،وقبله ،السالم يا سيدي

 (.52-19،  14:01متى ) " وبلقوا األيادي على يسوع وبمسكوب

ا لتسليم المسيح ألقيت إلى الفخارىا. 3  لفضة التي أخذها يهوذا ثمنا

فقال لي الرب بلقها إلى الفخارى الثمن " وهاب النبوة ذكرها زكريا بقوله

الكري  الاي رمنوني به فيخا  الثالرين من الفضة وبلقيتها إلى الفخارى في 

( 4-5: 04مت )فى ونقرب عن إىمامها  (13:11زكريا  " )بيت الرب

الفضة في الهيك  وانصرت ر  مضى وخنق نفسه فيخا  فطرح يهوذا"

: بن نلقيها في الخرانة ألنها رمن دم  راساف الكهنة الفضة وقالوا ب يح 

  ".فتياوروا وااتروا بها حق  الفخاري مقبرة للغرباف
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 دركوه وهربوا ربدالميذ ال. 1

وقد ىمت ، (4:13زكريا  " )اضرب الراعي فتتيتت الغن "وىقول النبوة 

 .( 51:01مت " )ىركه التالميا وهربوا"حرفياً اذ نقرب 

 رلمسيح كانوا شهود زوالشهود الذين شهدوا ضد ا. 5

 ،"وعما ل  بعل  يسيلونني ،اهود زور يقومون" 11: 05نقرب فى مرمور 

وكان راساف الكهنة والييوو والم م  " وىمت هاب النبوة في يوم الصلب

ولكن بخيراً . فل  ي دوا ، كله يطلبون اهادة زور على يسوع لكي يقتلوب

 ,(59:01 مت" )ىقدم ااهدا زور

 بصو على وجههالو ضرب المسيح . 1

بالت ظهري للضاربين وخدي للناىفين وجهي ل  بستر " 1: 52نقرب فى اش 

حينئا " 01: 04، 14: 01متوىمت هاب النبوة في  "عن العار والبصق

حينئا ب، باراباس وبما يسوع ف لدب وبسلمه ليصل ،بطلق له  بيالطس

 ".بصقوا في وجهه ولكموب وآخرون لطموب

 ا أمام المشتكين عليهكا  المسيح صامت. 4

ظل  بما هو فتال  ول  يفتح فاب كياة ىساق إلى الابح " 4: 53نقرب فى ااعياف 

 11-10: 04فى مت جاف اىمامها و ،"وكنع ة صامتة بم جازيها فل  يفتح فاب

فقال  ،وبينما كان راساف الكهنة والييوو ييتكون عليه ل  ي ب بييف"

ل  ي به وب كلمة واحدة حتى ىع ب ف ،بيالطس بما ىسم  ك  ييهدون عليك

 ."الوالي جداً 

 ثقب الجنود يديه ورجليه على الصليب . 2

ألنه قد بحاطت بي كالب جماعة من األارار "وهاا ما جاف في النبوة 

ً  11:00مر  "اكتنفتني رقبوا يدي ورجلي ولما "وىمت هاب النبوة حرفيا

، وقال  33:03 لو "مضوا إلى الموض  الاي يدعى جم مة صلبوب هنا 

 ،وقد صلب المسيح له الم د بالكيفية التي اعتادها الرومان : "ىوما للتالميا

 .إذ رقبوا يديه ورجليه بمسامير كبيرة حتى يثبت ال سد بالصليب

 صلب المسيح مع لصوص .9

: حرفيا حي  قي وىمت  10:53اش  "وبحصى م  آرمة"قالت النبوة 

وآخر عن يسارب فت  الكتاب القال   وصلبوا معه لصين واحداً عن يمينه"

 .01 ، 04:15مر  "وبحصى م  آرمة

 صلى السيد ألجل مضطهديه. 01

فقال يسوع يا "وهاا إىمامها  10:53اش  "واف  في المانبين"النبوة  قالت

 .31:03لو  "ببتاب اغفر له  ألنه  ب يعلمون ماذا يفعلون
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 صليبهز رؤوسهم حينما رأوه على السخرية الناس و. 00
وبنا صر  عاراً عنده  " 1: 00، مر  05: 129فى مر قالت النبوة 

قاللين اىك  على الرب فلين ه لينقاب ..  ينظرون الي  وينغضون راوسه 

وكان الم تازون ي دفون عليه وه  يهرون "هاا اىمامها و " ألنه سر به

وو وكالك راساف الكهنة بيضاً وه  يستهرلون م  الكتبة واليي.. راوسه  

 .13 -39:27مت "  قد اىك  على هللا فلينقاب اآلن إن برادب : قالوا

 اقتسم الجنود ثياب المسيح وألقوا عليها القرعة.02
وجاف   11:00مر  "يقسمون ريابي بينه  وعلى لباسي يقترعون" النبوةقالت 

ر  إن العسكر لما كانوا قد صلبوا يسوع بخاوا ريابه "إىمامها في الكلما  

ا بربعة بقسام لك  عسكري قسما وبخاوا القميص بيضا وكان وجعلوه

القميص بغير خياطة منسوجاً كله من فوق فقال بعضه  لبعض ب نيقه ب  

نقترع عليه لمن يكون ليت  الكتاب القال  اقتسموا ريابي بينه  وعلى لباسي 

  01و 03:19يو  "بلقوا قرعة

 ترك اإللهىصرخ المسيح صرخة اإلحساس بال. 03

وقد  1:00مر  "الهي الهي لماذا ىركتني"ىقول النبوة في مرمور الصليب و

ً حي  ىمت  صرو يسوع بصو  عظي  قالال الهي الهي لماذا " حرفيا

 .11:04متى " ىركتني

 أعطوه مراا وخالا . 04

ً وفي عطيي " 01: 19قال النبوة فى مرمور  وي علون في طعامي علقما

اا قال بنا عطيان وكان إناف موضوعاً بعد ه"وهاا إىمامها  "يسقونني خال

مملوفاً خال فمألوا اسفن ة من الخ  ووضعوها على زوفا وقدموها إلى 

 .09،  28:19يو  " فمه

 في يدي اآلب يداع المسيح لروحهاست.05
وجاف إىمامها في ، 5:31مر  "في يد  استودع روحي" قالت النبوة 

ب في يديك بستودع ونادى يسوع بصو  عظي  وقال يا ببتا"الكلما  

 .11:03لو  "روحي
 

 أصحاب المسيح وقفوا بميداا . 06
بحبالي وبصحابي يقفون ى اب ضربتي " 11: 31قالت النبوة فى مر 

وكان جمي  معارفه ونساف كن قد ىبعنه "وىمت حرفياً  "وبقاربي وقفوا بعيداً 

 .19:03لو  "من ال لي  واقفين من بعيد ينظرون ذلك
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 المسيح لم دكسر عظام. 07
ىمت و  20:34مر  "يحفظ جمي  عظامه واحد منها ب ينكسر"النبوة قالت 

ألن  ،وبما يسوع فلما جافوا إليه ل  يكسروا ساقيه ألنه  ربوب قد ما "هكاا 

  . 31،  33:39يو  "هاا كان ليت  الكتاب القال  عظ  ب يكسر منه

 ذاب قلب المسيح على الصليب. 02
 "صار قلبي كاليم  قد ذاب في وسط بمعالي" 11: 00قالت النبوة فى مر 

لكن واحداً من العسكر طعن جنبه بحربة وللوقت "حرفياً هكاا وىمت النبوة 

ً بن خروج الدم من ال نب المطعون،  31:19يو  "خرج دم وماف ، ويقينا

 .دبلة بكيدة على بن القلب قد انف ر حقيقة يدل
 

 طمنوه في جنبه. 09

لكن "وىمت هكاا و 12:10ز   "ون إلى الاي طعنوبفينظر" قالت النبوة 

 . 31:19يو  "واحداً من العسكر طعن جنبه بحربة
 

 دفن في قبر إنسا  غني مع أنه مات مع لصيّن. 21
وقد  9: 53اش " وجع  م  األارار قبرب وم  غني عند موىه"النبوة قالت 

غني من ولما كان المساف جاف رج  " 12-54: 04هكاا فى مت ىمت النبوة 

الرامة اسمه يوسل وكان هو بيضا ىلميااً ليسوع فهاا ىقدم إلى بيالطس 

ووضعه في قبرب  ،فيخا يوسل ال سد ولفه بكتان نقي ،وطلب جسد يسوع

 .ال ديد

 وإىمامها ،التي اغلت مئا  السنين ،إن هاب النبوا  الواضحة الصريحة

عن الغرض  يقدم لك  عق  بعيد، حرفيا في اخص واحد وخالل يوم واحد

على بن الكتاب المقدس موحى به من هللا الاي يعرت النهاية  ،برهانا قويا

 صدق هللا فى ىتمي  ما وعد به فى إرساله ابنه الحبيب،وعلى  ،من البداية

كما يقول يوحنا التلميا ، الحق المت سدنس  المربة، المخلص الموعود 

يح هو ابن هللا ولكي وبما هاب فقد كتبت لتؤمنوا بن يسوع المس"الحبيب 

  : 01 يوحنا " ىكون لك  إذا آمنت  حياة باسمه
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 نىالفصل الثا

 الصليبمن جثسيمانى إلى 
 

بود  ل ثة، إلى اليمانى سجث منقب  بن نسير معاً فى طريق الصليب،          

بحداث األسبوع األخير فى حياة اإلله المت سد ربنا بن بذكر خالصة 

  -:، وهاا موضح فى ال دول اآلىىالمسيحومخلصنا يسوع 

 

 من أحد الزعف إلى أحد القيامة  اسبوع اآلآلم
 

 شواهد كتابية احداث دمت فيه اليوم

أحد 

 الزعف

 

دخول الرب إلى أورشليم حسب نبوة زكريا، دطهيرة 

 للهيكل ثم مبيته فى بيت عنيا

 09-02: 02، يو  42-29: 09لو  

 07-0: 20مت 

 00-0: 00مر 

 

 إلثنينا

 

 46-02: 20مت  لمنه لشجرة التين، ودمليمه فى الهيكل

 26 -02: 00مر 

 الثالثاء

 

 دمليمه فى الهيكل

 44: 02 -27: 00مر  

 32: 20 -47: 09لو 

 -23: 20مت 

23 :39 

 

 األربماء

 

  سكب الطيب على رأسه ويهوذا يدبر لخيانته

 6-0: 22لو 

 06 -6: 26مت 

 00-3: 04مر 

 

خميس 

 المهد

أسيس المهد الجديد، غسله ألرجل التالميذ، خطابه د

األخير لتالميذه ونبوده عن انكار بطرس له، وصالده 

الشفاعية، ثم اكتائبه وحزنه فى جثسيمانى، القبض 

 عليه، محاكمته امام قادة اليهود، انكار بطرس له

 75 -07: 26مت 

 72-02: 04مر 

 62-7: 22لو 

 37: 02 -03يو 

 

 الجممة

 المظيمة

 

محاكمته امام بيالطس وهيرودس، شنو يهوذا 

ليُصلب، وإطالق باراباس، بكاء بنات  هلنفسه، دسليم

، كلمات المسيح ليهاورشليم، استهزاء قادة اليهود ع

إلى  02السبع على الصليب يتخللها ظلمة من الساعة 

، دسليم المسيح لروحه نحو الساعة  3  3مساءا

، ثم دفنه حوالى الساعة الخا  .مسة مساءا مساءا

 62-0: 27مت 

 40-0: 05مر

 56-0: 23لو 

اصح  -22: 02يو

09 :42 

 السبت

 

 ضبط القبر، واستراحة المريمات

 56: 23لو  

 66-62: 27مت 

 

أحد 

 قيامةال

 

قيامة الرب وظهوره لمريم ودلميذى عمواس 

  .وبطرس ثم التالميذ فى الملية ما عدا دوما

 26 -0: 21و ي،  49 -0: 24لو 

 2-0: 22مت 

 03 -0: 06مر 
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عندما انتهى الرب من ىيسيس فريضة العهد ال ديد بكسرب للخبر      

ومباركته للكيس وىوزيعها على التالميا، عند ذا  سبحوا هللا بتراني  

ر  خرج الرب يسوع م  ىالمياب فى ظالم اللي  الى (. 111-115)المرامير 

حي  ىكثر هنا  ( عصرة الريتم)جب  الريتون ودخلوا بستان جثسيمانى 

 . اا ار الريتون

امر الرب ىالمياب بال لوس، واخا رالرة فقط إلى داخ  البستان بطرس و     

ويعقوب ويوحنا وىقدم قليالً وقال له  اجلسوا ههنا وصلوا لئال ىدخلوا فى 

إن ائت ان ىعبر عنى هاب الكيس  ببتاب ابتدب الرب يصلى قالالً يا.  ى ربة

وصلى الرب هاب الصالة رالرة مرا ، وبعدها .  ارادىى ب  ارادىكفلتكن ب

 .جاف إلى ىالمياب وقال له  قوموا هوذا الاى يسلمنى قد اقترب

 
ومعه جم  كبير من الكهنة،  ودقريبا فى منتصف الليل جاء يهوذا     

وال ند حراس الهيك  والفريسين وبقبلة الخيانة اراده  للقبض على 

ب بقبلة ىُسل  ابن . يايهوذا"جريح من وخر الخيانة قال الرب  وبقلب. المسيح

 ".اإلنسان؟

لقد كانت القبلة عالمة التتلما فى اليرق القدي ، فقد كان التالميا يقبلون 

ولكن الرب ىحول إلى . معلميه ، عالمة على الترحاب والوبف والخضوع

كنت  بن .. كينه على لص خرجت  بسيوت وعصى  " :ال م  وقال له 

ً ". ىطلوبننى فدعوا هؤبف ياهبون العسكر  واخا ،وهرب ىالمياب جميعا

وهنا بدأت ومضوا به فى ظالم اللي  إلى حنان رليس الكهنة مسيح هللا، 

استغرقت ، مراحل محاكمة الرب يسوع التى شملت ستة جلسات أو مراحل

ا  سيح والتى عندها اسل  بيالطس الم باقى الليل كله وحتى السابمة صباحا

 .للصلب

  بوبً بمام حنان ر  امام قيافا ر  فى الساعة السادسة اوكانت ال لس     

ر  رابعاً امام بيالطس، ر  خامساً امام . صباحاً لتكون قانونية امام السنهدري 

، الاى حك  رانية  هيرودس، ر  بخيراً ال لسة السادسة، امام بيالطس

 .بصلبه، رغ  علمة األكيد ببرافىه

 

 اكمة الدينية الظالمةالمح
م الس اليهود الدينية،  السنهدري ، اعلى حوك  المسيح اوبً امام م لس     

من سبعين عضواً من قادة الكتبة  مكونيربسه رليس الكهنة، والاى كان 
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ً بالييوو السبعين  والفريسيين وايوو اليعب والكهنة الصدوقيين، ىيبها

 .يعب اسرالي  الخارج من مصرالاين عاونوا موسى فى قيادىه وحكمه ل

ىُعتبر محاكمة المسيح امام السنهدري  صورة لكثير من المحاكما  و    

التى الصحيحة ، ألنها كسر  لوالح المحاكمة القانونية الظالمة فى التاريخ

وكالك ي ب بن ىكون فى بحد جواز انعقاد بى محاكمة ليالً، نصت بعدم 

اجتم  ولكن . خالل ايام عيد الفصحقاعا  الهيك ، وب ي وز انعقادها 

جلسة  ى  عقدقيافا فى ظالم اللي ، وحنان ر  فى بيت بيت السنهدري  فى 

نهدري  المدعين وه  انفسه  سكان ال. لصباح إلستيفاف اليك فى ا اكلية

 .القضاة فى وقت واحد

التى  هدفت إلى الخب  والدهاف كانت اجرافا  المحاكمة سلسلة من      

 ..مسيح على الوقوع فى ار  ىؤخا منه الح ة للحك  عليه بالمو ارغام ال

المسيح عن ىالمياب وعن ىعليمه لكى ي دوا من بين كلماىه كلمة ا يلولقد س

كان راساف الكهنة ". وطلبوا اهود زور لكى يحكموا عليه ،يدينونه بها

ن ألن كثيري. والم م  كله يطلبون اهادة زور على يسوع ليقتلوب فل  ي دوا

 (.51-55: 11مر " )اهدوا عليه زوراً ول  ىتفق اهاداىه 

  

  مجمع السنهدريمبواسطة  المسيحاالدينية على محاكمة المراحل 
 

مراح  

 المحاكمة

 الحك  القاضى اواهد كتابية

ارسله موروقاً إلى  حنان 01، 11-10: 11يو  المرحلة األولى

 قيافا

توجب المو  ألنه مس قيافا 11-54: 01مت  المرحلة الثانية

 جدَّت

مستوجب المو   السنهدري  0-1: 04مت  المرحلة الثالثة

 ويرس  لبيالطس

 

ونحن نتع ب كيل يدخ  القاضى إلى المحكمة وهو ينوى بن يحك       

لقد رس  حنان وقيافا الخطة  .بإدانة المته ، ويبح  جاهااً عن اهود إلدانته

قتله قب  القبض عليه، وكان التحير للتخلص من المسيح، وبيتوا النية على 

 ً . من قب  المحاكمة وارنافها لكى يصلوا إلى غرضه  ضد المسيح واضحا

: ، فقال للمسيحوعندما فيلوا فى ىحقيق غرضه ، ل ي قيافا إلى حيلة اخيرة

وعنئا اجاب ". استحلفك با  الحى بن ىقول لنا ه  انت المسيح ابن هللا "
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ألنه ب يمكن بن ينكر حقيقة نفسه ب  " انت قلت"المسيح فى ربا  واصرار 

 ً ومن اآلن ىبصرون ابن اإلنسان جالساً عن يمين القوة وآىياً : "قال له  ايضا

 ".على سحاب السماف

ما حاجتنا بعد إلى : "وبتمثيلية مسرحية مرق رليس الكهنة ريابه وقال     

ينه مستوجب ما ربيك ؟ فحك  ال مي  عليه ب. قد سمعت  الت اديل. اهود

وما ان صدر هاا الحك  استهرلوا به وضربوب بالعصى وبصقوا ".  المو 

" ىنبي لنا ايها المسيح من ضربك؟: "قاللينفى وجهه وغطوا وجهه وضربوب 

السيد الرب فتح لى بُذناً "وى  فيه القول (. 15: 11، مر 11-14: 01مت )

. اربين وخدى للناىفينبالت ظهرى للض. إلى الوراف ل  برىد. وبنا ل  بُعاند

 (.1-5: 52اش " )وجهى ل  استر عن العار والبصق

. ة ظالمة فى التاريخملقد كانت المحاكمة الدينية الظالمة دينونة لك  محاك    

وك  من يفترى على الغير ويلفق الته  لخدام هللا اإلبرياف، هو يكرر نفس 

وبخ استفانوس ، ولهاا الروح الظالمة التى حكمت على المسيح بالمو 

(. 50: 4اع " )البار الاى انت  صرى  مسلميه وقاىيله: "راساف الكهنة قالالً 

  .انه  قتله وهاا وصفه  وحك  هللا عليه 

 

للرب يسوع المسيح، ىوجد صورة  إلى جانب هذه المحاكمة الدينية     

اخرى جانبية ينبغى بن نقل امامها قليالً قب  بن نتقدم لنتاب  المحاكمة 

 .انكار بطرس للمسيحوهاب الحالة هى . لمدنية السياسية ا

 

لما قٌبض على المسيح، ىركه التالميا وهربوا، ولكن ارنين منهما،      

بطرس ويوحنا، سرعان ما افاقا من ىيرير المفاجية وىبعاب من بعيد حتى 

وص  ال م  إلى بيت رليس الكهنة، ودخ  يوحنا فى زمرة ال مهور، ولكن 

 .بغلق الباب، وخارجاً  بطرس بقى

وعندما بحظ يوحنا عدم وجود بطرس إلى جانبه، ذهب إلى ال ارية      

ً عند رليس الكهنة وكان يعرت الخدم، ىكل   التى على الباب، وألنه معروفا

 .م  ال ارية التى فتحت الباب فدخ  بطرس

 

نة، كانت لفتة كريمة من يوحنا بن ييىى ببطرس داخ  بيت رليس الكه     

ولكن فى نفس الوقت عرضت بطرس لورطة غير مقصودة حي  لسبب ما 

 .ل  يرافق بطرس يوحنا ب  جلس بين الخدام يستدفئ حول النار
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ولرم  س للت ربة، حي  كان الخدم يستهرلون بالمسيحرهنا ىعرض بط     

ً الخطوة األولى التى  بطرس الصمت، وعدم اإلعترات بالمسيح هو دالما

وجاف  الت ربة لبطرس من حي  ب يدرى وب يتوق  وإذا . رىقود لإلنكا

ى بحظت ىرددب وحيرىه عند الباب جاف  إلى حي  كانت النار بال ارية الت

وكانت مفاجية كبيرة لبطرس ". وهاا اإلنسان كان م  الناصرى"وقالت 

وجاف  جارية اخرى وقالت . الاى اضطرب وخات وانكر انه ليس هو

ولكن واحداً من اقارب ". بقس  انه ب يعرت الرج فانكر " وبنت منه 

اما ربيتك فى البستان؟ وقال "ملخس الاى قط  بطرس اذنيه قال له 

ً انت منه  ألنك جليلى ولغتك ىيبه لغته : الحاضرون ايضا فانكر ". حقا

بطرس، وقال ياانسان لست اعرت ما ىقول، وابتدب يلعن ويحلل انى ب 

اللحظة صاح الديك والتفت الرب إلى بطرس  وفى هاب. اعرت هاا الرج 

 .ونظر بطرس إلى المسيح وىالقت النظرىان وىاكر بطرس كالم الرب

 

وكانت نظرة الرب مرآة صافيه ربى فيها بطرس نفسه، نظرة بعادىه      

ً ب  ً وغفرانا إلى صوابه، كانت نظرة مسعفة من دة، نظرة ربى فيها حبا

ً وبكى بك. ينطق به وكانت دموع بطرس هى البداية . اًف مراً فخرج خارجا

الحقيقية التى فيها ىغير  حياىه واصبح كالم الرب هو دستورب، فتاكر كيل 

طسمعان سمعان هوذا الييطان طلبك  لكى يغربلك  كالحنطة، : قال الرب له

".     وانت متى رجعت ربت اخوىك. لكننى طلبت ألجلك لكى ب يفنى ايمانك

 .  بطرس واصبح عموداً فى اورالي  وسط الكنيسةومن هاا الوقت كان 

 

 بواسطة الروما  المدنية على المسيحمحاكمة المراحل 

 

مراح  

 المحاكمة

 الحك  الحاك  اواهد كتابية

المرحلة 

 الرابعة

 غير مانب بيالطس 31-01: 11يو 

المرحلة 

 الخامسة

 غير مانب هيرودس 10-1: 03لو 

المرحلة 

 السادسة

غير مانب، لكن اسلمه  بيالطس 11: 19 -39: 11يو 

لليهود الاين قالوا 

 ليُصلب
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السنهدري  بالمو  على المسيح، وكانت التهمة التى وجهوها م م  حك       

إليه هى الت ديل، إب انه  كانوا يعرفون بن هاب التهمة ل  ىكن ىستوجب 

س غيروا صيغة اإلىهام بمام بيالطالمو  عند الرومان، ولالك نراه  

- :وادهموا المسيح بثالثة دهم زوراا الوالى الرومانى، 

 

 . أ  يسوع فاعل شر ويُفسد األمة. 0

 . أ  يسوع يمنع أ  دُمطى الجزية للقيصر. 2

ا يُهيج األمة يُثير الفتنة وأ  يسوع . 3  .انه المسيح الملكمدعيا

 

يقضوا لقد استباحوا الكاب والتضلي ، لانه  قدموا اىهاما  بال دلي ،      

فكيل كان يُفسد اليعب ومتى؟ واإلىهام الثانى الكاب واضح . على المسيح

اعطوا ما لقيصر لقيصر وما    ؟ بما : "فيه، ب ليس هو الاى قال له 

وارارة الفتنة لكى يملك فهاا ىضلي  واضح، فالمسيح كان اإلىهام الثال  

 . ي ول يصن  خيراً وييفى جمي  المتسلط عليه  ابليس

 

  وخبثه  وعل  انه  اسلموب ورغ  ك  اإلىهاما  عرت بيالطس مكره     

ل  يُصدق بيالطس إدعافا  اليهود ضد المسيح، بينه يدعى الملك حسداً، و

ولكن رغ  ذلك ل  . ليس فيه علة واحدة.. ويثير الفتنة، وهكاا اعلن انه برئ 

- :الرة اموربثالموقل ىهرب من لكنه كان ذلك فى سلطانه، . ييمر بإطالقه

 

خاوب انت  واحكموا عليه حسب "حاول بن يتهرب اوبً بقوله له  * 

 .ول  ينف  هاا األسلوب م  اليهود". ناموسك 

حاول التهرب رانية بإرساله إلى هيرودس حاك  ال لي ، لكن هيرودس * 

بعاد المسيح إلى بيالطس، بعد ان رفض المسيح التحدث معه، ول  يفع  

 .مع رة امامه

ر  حاول التهرب اخيراً بين ااار إليه  بين يُطلق له  اسيراً كما ىعود فى * 

ك  عيد وظن بينه لو جع  باراباس المته  بالفتنة والقت  امام المسيح البار 

فسوت يختارون يسوع، لكن خاب امله ألن اليهود ويالألسل طلبوا 

انكرى  ": ولهاا وبخه  استفانوس قالالً . ورفضوا بن يُطلق المسيح باراباس

  ".لبت  بن يوهب لك  رج  قاى القدوس البار وط

 

إن بيالطس صورة للرج  المتهرب من مسئولياىه، والاى ب يحك       

ً عن مسئولياىه. بالعدل . صورة لرج  ىر  لغيرب بن يعطيه ال واب متخليا
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صورة لرج  يسلك فى رياف وجبن محاوبً إرضاف األصوا  الخبيثة العالية 

بيالطس صورة للرج  الاى يرفض . لمراضاىه  بالحلول الوسط ويل ي

صورة للرج  ". إيا  وذا  البار: اإلناار الاى جاف من زوجته القاللة له

إن اطلقت هاا : "لما سم  ىهديد اليهود له قاللين بالاى خات على مركر

 (. 10: 19يو" )فلست محباً لقيصر

ااار  بح لع  هاا يكفيه  وبعد جلدجلد المسيبيالطس لمحاولة ل ي ولهاا      

". خاب خاب اصلبه"ولكنه  صرخوا " هوذا ملكك : "إلى المسيح وقال له 

 ". ليس لنا ملك إب قيصر"فااتد صرخه  وقالوا " ب ب صلب ملكك "فقال له  

ً وفيلت ك  محاوبىه لكى يطلق       هنا ىحطمت إرادة بيالطس ىماما

خوفاً  عليه، ضميرب الثالروىخدير صو   المسيح، فل ي اخيراً إلى اسكا 

إنى برئ من دم : "وغس  يديه وقال لليهودالقيصر،  مركرب وخوفاً منعلى 

 ".دمه علينا وعلى اوبدنافقالوا اصلبه اصلبه . ابصروا انت  . هاا البار

 .فيسمله للعسكر ليُصلب

 

الصلب  بُخا المسيح وسيق كياة للابح من امام منصة القضاف إلى مكان     

وخلفه لصين آخرين محكوم حامالً صليبه، دون امهال، وبال رراف، وكان 

ً خارج  عليهما بالمو ، وصار موكب المو  فى اوارع المدينة مت ها

ً إلى ال ل ثةحتى وص  بخيراً  هااسوار حوالى الساعتين سيراً  ، مستغرقا

ً لساعة التاسعة صباحنحو اُصلب المسيح التى عليها وعلى األقدام   .ا

كان المو  بالصلب فى ايام الرومان لون من اإلحتقار الوحيى الاى      

وكان على المحكوم عليه بالصلب، ان يحم  على ظهرب يكسر القلب، 

الصليب بو الخيبة التى سيُعلق عليها ويمضى بها إلى مكان التنفيا، وزاد 

جلد من صعوبة األمر ان المسيح حم  صليبه وظهرب ممرق بالسياط التى 

ولكن . بها، وزاد من ذلك ما عاناب الرب من وخرا  اليو  التى على ربسه

اقسى من ك  ائ وارق  من ك  ائ كان العار والتعييرا  التى نالها الرب 

 .من الناظرين إليه

لقد مر  ايام على الرب ىمت  فيها بإع اب اعبى غير محدود، اما اآلن      

بما بنا فدودة ب "فيه قول المرمور فقد امتأل  نفسه عاراً وخ الً وى  

 ".العار قد كسر .. إنسان، عاٌر عند البير ومحتقر اليعب 

لقد ىعرض جسد الرب يسوع لضربا  وإهانا  كثيرة قب  بن يتحم       

بول هاب اآلبم كانت آبمه فى البستان، ر  اللط  . اهوال الصلب الختامية

وبعد بن حكموا عليه فى  .على وجهه من واحد من عبيد رليس الكهنة

وآخرون لطموب بيكفه  قاللين " بصقوا فى وجهه ولكموب"منتصل اللي  
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ر  جاف  مرحلة ال لد التى قام بها ". ىنبي لنا ايها المسيح من ضربك"

العسكر الرومان، وفيها ربطوب يدب بيحد األعمدة، واستخدموا سوط بتس  

ذلك اخاب العسكر وجمعوا وبعد . اعب ىنتهى بعقد من الحديد بو العظام

ساخرب به البسوب روب ارجوان،  لةعليه ك  الكتيبة لتتسلى بمنظرب وفى حف

عصا وضفروا إكلي  او  وغرسوب فى ربسه وجبهته، ووضعوا فى يدب 

" السالم يا ملك اليهود"وكينها صول ان الملك، وكانوا يركعون امامه قاللين 

ه بو بالعصا التى يمسكها ر  ر  ينف ر ك  عسكرى ضاحكاً ويضربه بقبضت

 !!ياله من منظر مف  . غطوا وجه الرب بالبصاق

ونالحظ فى مسلك العسكر انه  حولوا ك  ائ إلى مادة للسخرية *     

وجعلوا من ك  ائ اضحوكة، وقاده  الضحك إلى اعمال دنيئة غير 

 .إنسانية

يوو اليهود لقد سبق العسكر فى التهك  على المسيح، راساف الكهنة وا*     

ىنبي لنا ايها "انفسه ، عندما احتقروب كنبى وعصبوا عينيه وضربوب قاللين 

، وقوله بنه الملكى ربىهك  العسكر على مركوهنا ". المسيح من ضربك

ففى نظره  اعتبروا قوله هاا جهالة مضحكة بن يدعى اخص رفضه . ملك

 .كاعبه، وىخلى عنه اصدقاله، وبدى بال حول وب قوة، انه مل

وبكثر هاب . ولكن ما ىحمله الرب وقاساب من إهانا  كان ألجلنا*     

ً وخرا   واليو  هنا عالمة اللعنة ". إكلي  اليو "المناظر المؤلمة إيالما

ولكن ربنا . والطرد من محضر هللا كما نعل  من قصة سقوط آدم وحواف

ها عنا إذ يسوع المسيح له الم د ىحم  عنا اللعنة على ربسه الكري ، ورفع

 .حم  خطايانا وىحم  بوجاعنا

وك  من . بماآلالظل  وون د فى إكلي  اليو  درس الصبر على *     

قسوة الظل  واألل  إذ نظروا للمسيح الاى اجتاز  المؤمنين اإلبرار احتملوا

 .نفس الطريق، وهو فى نعمته يُعين الم ربين

      

  بن يحمله طويالً، فيدة ل  يستط سار الرب حامالً صليبه ولكنه     

ال لدا  كانت كافية إلستنفاذ قوىه، اضل إلى ذلك عدم نومه طوال ليلة 

المحاكمة وما قاساب من إهانا  وإسافا ، وضرب، وبدر  العسكر 

ضرورة رف  هاا الحم  عن كتفيه، فامسكوا برج  عابر الطريق وكلفوب بن 

 . يحم  الصليب عنه

      

القيروانى فى البداية من حم  الصليب، ليعورب  وربما ىيفل سمعان     

كينه هو الم رم المحكوم عليه بالصلب، وربما انحدر من عينيه الدم  
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صليب ل هبسبب ما لحق به من عار، ولكن يُخبرنا الكتاب عن نتي ة حمل

األسكندر  ،ألن ابناب ،وعلى بيته بالبركة يهعل هاا العم  المسيح، فلقد عاد

وب اك انه فى يوم م ئ الرب سيكافئ . نان بالمسيحمؤم اصار ،وروفس

 .سمعان بما قدمه للرب فى ذلك اليوم

 :وفى الطريق إلى ال ل ثة حدث للمسيح ايئين خففا ولطفا من آبمه     

 .معونة الرج  التى مثلها سمعان القيروانى الاى حم  عنه رق  الصليب. 1

 .ي رقة المربة التى مثلتها حنان بنا  بُورال. 0

لقد ىب  موكب الصلب جمهور كثير من اليعب والنساف اللواىى كن       

ً وينحن عليه لقد كانت مياعر هاب النساف (. 30-01: 03لو) يلطمن ايضا

وهاا . صادقة، من فيض اإلحساس الطبيعى الاى يست يب ألى منظر مؤل 

 .غريرة جميلة فى المربة، ولعلها اعر  ان هاا هو منقاها ومخلصها

      

ىوقل الرب يسوع وخاطب النساف اللواىى مأل بكااهن وعويلهن بُذنيه      

ب  ابكين على انفسكن وعلى  ،يابنا  بُورالي  ب ىبكين على  "وقال لهن 

ألنه هوذا ايام ىيىى يقولون فيها طوبى للعواقر والبطون التى ل  . اوبدكن

 بال اسقطى علينا حينئا يبتدلون يقولون لل. ىلد والثدى التى ل  ىرض 

ألنه إن كان بالعود الرطب يفعلون هاا فماذا يكون . ولآلكام غطينا

 ".باليابس

ً عن نفسه انه العود الرطب،       كانت هاب الكلما  لبنا  بورالي  إعالنا

ً يستحق المو  البار ، واهد  لهاا دموعهن، ول  يكن الاى ل  يفع  ذنبا

لقد . للتوبةلهن دعوة نداف ومته لهن وكانت ايضا كل. هنا  سبب يبرر موىه

اراد الرب ان ينق  احساسا  بنا  اورالي  من دالرة المياعر إلى دالرة 

لقد ربى من بعيد ما سيحدث لهن وألوبدهن نتي ة عدم ىوبته ، وبن . اعمق

إن كانوا بالعود الرطب "الدينونة ستق  عليه  وستخرب مدينته ، ألنه 

ليابس؟ وإن كانت الدينونة الرهيبة قد وقعت على يفعلون هاا فماذا يكون با

 ابن هللا البار، فماذا يكون نصيب بولئك الاين سيحملون دينونة خطاياه ؟
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 ثالثالفصل ال

 أعداء عند الصليبوأحباء 
      

انسكب . اإلنسانعداوة  تى سد  محبة هللا وظهر الصليبفى قصة      

كيل يقل الصليب نرى عند و. يرالحب اإللهى، وفاضت كراهية الب

فمند الصليب نرى ثالثة نماذج من األعداء، . األعداف، وكيل يكون األحباف

ا ثالثة نماذج من األحباء   .ونرى ايضا
 .راساف الكهنة وايوو اليهودفاألعداف عند الصليب يقل على ربسه       

  .انالعسكر الروم، ر  رالثاً عض افراد من اليعب اليهودىورانياً ب

 

نرىه   الحاسديناألعداء هم فئة وشيوخ اليهود فرؤساء الكهنة      

سخروا به قاللين . عند الصليب اامتين، متهللين، إذ نالوا ما برادواواقفون 

إن كان هو ملك اسرالي  . خلَّص آخرين بما نفسه فل  يقدر بن يُخلصها"

. نقاب اآلن ان ارادبقد اىك  على هللا فلي. فلينرل اآلن عن الصليب فنؤمن به

 (.13-11: 04مت " )لنه قال انا ابن هللا

ارادوا التخلص ، وه  (11: 04مت ) اسلموه حسداا عل  بيالطس انه       

ورافب،  تقد ذهبمع راىه الكثيرة، وجموع اليعب من المسيح، عندما ربوا 

ك  لنظروا ان"قالوا لبعضه  بعضاً فعقدوا م معاً والحسد يعتم  فى قلوبه  و

 ً ماذا نصن  فان هاا اإلنسان .. هوذا العال  قد ذهب ورافب . ب ىنتفعون ايئا

إن ىركناب هكاا يؤمن ال مي  به فييىى الرومانيون . يعم  آيا  كثيرة

فقال قيافا رليس الكهنة انت  لست  ىعرفون ايئاً . وييخاون موضعنا وامتنا

يعب وب ىهلك األمة وب ىفكرون انه خيٌر لنا ان يمو  انسان واحد عن ال

 (.53-14: 11 ،19: 10 يو" )فمن ذلك الوقت ىياوروا ليقتلوب.. كلها 

وك  من القت  يحدث نتي ة للحسد والغيرة؟ ك  من الناس نقتله  بلساننا      

ونصلبه  ك  يوم بالنقد الهادم واإلفتراف والوااية واليكاية الكاذبة؟ وك  

نرى انه  يمتلكون من القدرا  ما ب هاا دون سبب ما سوى إننا نحسده ، و

 .نمتلكه فنحاول بن نهدم حياىه 

. ، الاين هي ه  راساف الكهنة والكتبةبمض افراد الشمبعدواة وهناك      

ىغير  و. ب ه ذ ااتركوا م  راساف الكهنة والييوو فى ىعيير المسيحو

إلى  "مبار  الملك اآلىى باس  الرب"وىبدلت عواطفه  من الهتات للمسيح 

وقفوا ر   ،"اصلبه اصلبه دمه علينا وعلى اوبدنا"الصراو قاللين 



 

44 

 

ي دفون عليه وه  يهرون "تهرلون بالمسيح متمثلين براسافه ، وكانوا يس

إن كنت . خلص نفسك ياناقض الهيك  وبانيه فى رالرة ايام: راوسه  قاللين

 (.12-39: 04مت " )ابن هللا فانرل عن الصليب

إن إله ابراهي  واسحق : "قال له  بطرس بعد قيامة المسيحوهؤبف كما      

د فتاب يسوع الاى اسلمتموب انت  وانكرىموب بمام وجه  ويعقوب إله آبالنا م َّ

ولكن انت  انكرى  القدوس البار وطلبت  بن . بيالطس وهو حاكٌ  باطالقه

  كما واآلن ايها األخوة انا اعل  انك  ب هالةذ عملت.. يوهب لك  رج  قاى  

 ً  (.14-13: 3اع " )راسااك  ايضا

قد يبدو ال ه  امراً بسيطاً بالنسبة إلى رذال  اخرى كالكراهية والنفاق      

 .الخ لكنه قد يؤدى ايضاً إلى الصلب.. واليكاية 

            

سخروا واستهرلوا بالمسيح، الاين  الروما المسكر وهناك عداوة      

ً وضفروا إك ليالً من او  ووضعوب على ربسه وابتدبوا والبسوب ارجوانا

السالم ياملك اليهود وكانوا يضربونه على راسه : يسلمون عليه قاللين

نفاوا عملية الصلب ويبصقون عليه ر  يس دون له جارين على ركبه  ر  

، واقتسموا ريابه باحترات دون بن ىتحر  مياعره  للعطل على المصلوب

 (.34-35: 04ت م ،02-11: 11ر م)مقترعين عليها 

 

لقد كان هؤبف األعداف بداة فى يد الييطان، ولكن الرب رغ  ذلك غفر      

ولقد ". ياابتاب اغفر له  ألنه  ب يعلمون ماذا يفعلون: "له  وصلى ألجله 

است يبت هاب الصالة بالنسبة ل مي  الاين آمنوا به ممن كان له  دور فى 

كلمة الرب كانت ىنمو وعدد التالميا "ن فإننا نقرب فى سفر األعمال ب. صلبه

 ".يتكارر جداً فى اورالي  وجمهور كثير من الكهنة يطيعون اإليمان

      

 :مجموعاتفهم ثالث عند الصليب حباء الاما 
 .ينظرون من بعيد هاربونىالميا . 1

 .المصلوبواقفا  بمام  نساف باكيا . 0

 .ن يخدمون المصلوبا عارجال . 3

      

ب نتع ب عندما نرى للمسيح بعداف على الرغ  من محبته له       

، ولكن نتع ب إذ "يا ابتاب اغفر له  ألنه  ب يعلمون ماذا يفعلون: "وصالىه

اين الاين نالوا اليفاف؟ اين الاين ". اين األحباف عند الصليب؟: "نتسافل

 اف؟ىحرروا من سلطان ابليس؟ اين ىالمياب الاين دعاه  بنفسه انه  بحب
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اين بطرس مقدام ". ىركه التالميا وهربوا: "عند القبض على المسيح     

إن اك فيك ال مي  فينا ب ااك ابداً، ولو اضطرر  بن " التالميا الاى قال 

وم  ذلك فبطرس الهارب، الواقل بين الخدم ينكر ". امو  معك ب انكر 

 .من بعيدلوب وكان ينظر للمصوىبعه . سيدب، ويحلل ويلعن انه ب يعرفه

 

!!! خى وىحك  على بطرس، فينا وانت نفع  نفس اليئاب ىتسرع يا     

- :نتعل  منه  رالرة دروسولكن بالتيم  فى ىصرت هؤبف التالميا، نخرج و

العاطفية التى سلك بمياعرنا نهو بن ب نتسرع فى الكالم، و: الدرس األول

ا لموضوع ما، لكننا عندما فما اكثر حماستن .ليست لنا عمق حقيقى فى القلب

 .نواجه الواق  نتصرت بغير ما كنا نقوله

. هو إننا اضعل مما نتصور ومما نقول عندما نواجه الخطر: الدرس الثانى

المسيح رب فإن طبيعتنا ضعيفة امام األحداث والمخاوت ، فعندما ضُ 

 .راعيه  ىيتت الرعية وهربوا

نهرب، وب نقل فى الثغر، إننا انه على الرغ  من هو  :الدرس الثالث

قد ننكرب عن . ونتر  عم  هللا الاى ينادينا، لكن الرب ب يكل فى محبته لنا

ً معنا، يعود يبضعل ب عن عدم إيمان، ونكون غير امناف لكنه  قى امينا

 .يرحمنا يدوس آرامنا وىُطرح ك  معاصينا فى بعماق البحر

من اجتم  به  الرب المقام من  لقد كان هؤبف التالميا الهاربون ه  بول     

لقد كان بطرس الناكر هو بول من ىسل  رسالة اخصية من . بين األموا 

لقد اعاد الرب . الرب، وكان بول التالميا الاين كلفه  الرب برعاية خرافه

 .ما ام د  يارب وما اعظمك. لبطرس رقته بحب الرب له

 

وكانت "نلتقى باربعة منه  ، فاما من جهة النساء الباكيات عند الصليب     

ومري   ،مري  زوجة كلوباوواخت امه،  ،امه ،واقفا  عند صليب يسوع

 (.05: 19يو " )الم دلية

ومن ال دير بالاكر بن الكتاب المقدس ل  ياكر مثالً واحداً عن عداوة        

فل  ىسلمه امربة إلى اعدافب، ول  ىيتر  . للمسيح صدر  من جانب المربة

اضطهادب، ول  ىُقاومه امربة فى دعوىه، ب  بالعكس من ذلك فقد امربة فى 

ىبعنه وخدمنه من اموالهن، وغسلن رجليه بالدموع، ومسحن راسه بالطيب، 

وبينما كثير من الرجال وعلى ربسه  راساف الكهنة والفريسيين سالرين 

ورافب، وراغبين فى قتله، نرى النساف يُظهرن له اليفقة ويلطمن وينحن 

وهنا نراه  عند الصليب باكيا ، يقفن فى ا اعة وربا  غير خالفا  . عليه

من العسكر الرومان، او غضب الراساف والييوو، ب  يقفن معترفن بفض  
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لقد كانت المربة آخر من ودع المسيح على الصليب وعند . المسيح عليهن

 .القبر، وكانت بول من اهد لقيامته الم يدة

استمداد لخدمة المسيح فى شجماء الذين وقفوا اما من جهة الرجال ال     
التلميا الاى كان يسوع يُحبه، يوحنا  ،، فنرى منه  رالرة رجالالمصلوب

ً قفاونراب يوحنا التلميا فعن . ونيقوديموس ،يوسل الرامىو عند الصليب  ا

". هوذا امك: ، وإليه التفت الرب وااار إلى امه المباركة قالالً إلى النهاية

 .لساعة اخاها التلميا إلى خاصته واعتنى بها كيمهومن ىلك ا

الاى كان مييراً وعضواً فى م لس السنهدري ، والاى  يوسف الرامىو     

ً لربيه  وعمله "قي  عنه  ً ينتظر "وقي  عنه ". انه ل  يكن موافقا هو ايضا

وهاا كان ىلميا . ، وهاا يميرب كرج  ىقى حتى فى اار األيام"ملكو  هللا

ولكن سراً بسبب الخوت من اليهود الاين غاب عنه  الحس للمسيح 

ولكنه اخيراً ىقدم  .والضمير، ولفقوا الته  واليكاية الكاذبة على المسيح

.      بي اعة رابتة وطلب من بيالطس جسد المسيح لكى يدفنه بإكرام

 :وكانت لهاب الي اعة التى اظهرها يوسل ارران عظيمان

عداف المسيح الاين كانوا فى حالة غليان مما انها حقر  من اين ب األول

 ً ضدب فى هاا  فع ، وألن ضمالره  سقيمة وقاسية ل  يقدروا بن يفعلوا ايئا

الوقت فآرروا الصمت، غير انه  طلبوا من بيالطس بن يضبط جسد المسيح 

 .بحراس

إن امين . لهاا الفع  الي اع، انه ا   األيدى المسترخية واألثر الثانى

احب الضمير الصاحى يستطي  بن ييهد للحق ولمسيحه بقوة القلب وص

وربا  ويضمن انحناف ضمالر األعداف امام ارادىه واحترامه للحق الاى 

ر  القلوب التى فيها فتيلة مدخنة ببد بن ىسرى فيها الحرارة . يتنطق به

وهاا واضح جداً ألن ا اعة يوسل الرامى ب لهبت نيقوديموس . والغيرة

 .عاطفة الوبف واضرمت فيه

ً عضوا فى م لس السنهدري ، وكان ىلميااً  كا  نيقوديموس     فى  ايضا

ونعل  من اإلن ي  بنه فى بداية خدمة الرب يسوع ذهب . السر للمسيح

نقوديموس إليه وىقاب  مقابلة خصوصية معه، وباك ارر فيه هاا اللقاف، 

واحدة ذكرها اإلن ي ،  ولكن فى مناسبة. فى الخفاف ولكنه ىباطي وظ  ىلميااً 

نرى نيقوديموس يخرج عن صمته ويحتج عندما سم  األفترافا  ىُلصق 

ً ل  : "بالرب يسوع فى م لس السنهدري  وقال ب لع  ناموسنا يدين إنسانا

 ".يسم  منه اوبً ويعرت ماذا فع ؟

ً من ال لي ؟ "ولكنه  اجابوب بخيونة قاسية وقالوا له       العلك انت ايضا

 حولكن لما ربى الظل  قد استيرى وُحوك  على المسي. ول  يفتح فابفسكت 
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ت اليدان فى هاب بالمو ، ذهب عند الصليب ووقل ب انب يوسل وىيابك

 .اللحظة واحاطا ب سد الرب فاديهما بك  اكرام

 

قبر ل  يدفن فيه احد من قب  . وفى قبر يوسل ال ديد، وضعا جسد الرب     

نع  بق باا  الاى ل  يعرت .  سد المسيح الباروكانت هاب هدية كريمة ل

 .خطية وصار خطية ألجلنا بن يدفن جسدب الطاهر فى قبر ل  يتن س بميت

   

لقد كانت المادة أ  دُطرح اجساد المصلوبين بين القمامة فى وادى      

الرجل الغنى، ويدفن  ،هنوم، ولكن المناية اإللهية دبرت ا  يقوم يوسف

رام فى قبر جديد منحوت فى الصخر يملكه، لتتم النبوة جسد المسيح بإك

 (.9: 53اش" )ُجمل مع األشرار قبره، ومع غنى عند موده"القائلة 
  

ً ذلك الثوب ال ديد من كتان، وبق به يوض  على       كما بق به ايضا

والاى احضرب " من مر وعود نحو مئة منا"جسدب مريج الطيب الكثير 

جم  هاب العواطل النبيلة التى احاطت واكرمت جسد نع  ما ا. نيقوديموس

الرب وقد جعلت جسد الرب يرقد فى سالم بعد ان اكم  عم  الفداف، فال 

 .اضطهاد المغرضين وب كراهية الحاسدين واستراح جسد الرب فى السبت

 

ً قام، .  نع  بالحقيقة قام. ولكن قد قام المسيح فى ف ر األحد       نع  حقا

بن الحب ينتصر على الكراهية، وبالتضحية وبال نفسه انتصر  ليُعلن لنا

 . على األنانية، وبالغفران العظي  انتصر على العدواة

 

لقد ظن األعداف بن الصليب سيكون الطريق إلى ظلمة القبر وهنا       

ولكن ل  يتوقعوا بن الصليب كان الطريق . ىختفى اخصية المسيح إلى البد

 .ى سيظ  مضيئاً إلى اببدإلى نور القيامة الا

      

إن الرب يتطل  إلينا اليوم، ليرى ماذا نفع  وقد دعى اسمه علينا، وننيد      

ماذا نفع  إذا واجهنا عاصفة . ىسبيحاىه، ونردد كلماىه، ونسم  عظاىه

 ه  نهرب؟ بم نصمت؟ بم نخدم رغ  ك  الظروت؟. كعاصفة الصليب
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 رابعالفصل ال

 على الصليب كلمات الرب يسوع
 

إن الكلما  السب  على الصليب هي البرهان الناص  على بن اليخص      

فال يمكن لسواب بن يقولها، وب يمكن . المعلَّق على الصليب هو المسيح نفسه

، كما يرع  المسلمون، بن يقول  مث  هاب الكلما  هليبيهذ به، ُصلب بدبً من

 . السبعة

الساعة التاسعة صباحاً حتى الساعة الثالثة كان الرب على الصليب من      

وحسب التوقيت اليهودى من الساعة الثالثة إلى ، بى ستة ساعا  عصراً 

 .فنه حوالى الساعة الرابعة مسافً الساعة التاسعة وبعدها اسل  الروح وى  د

رالرة كلما  فى الثالرة . ارناف هاب الستة ساعا  قال المسيح سب  كلما      

ولى، ر  حدرت ظلمة نحو الساعة الثانية عير ظهراً لمدة رالرة الساعا  األ

ر  بعد  ."إلهى إلهى لماذا ىركتنى"ساعا  ارنالها قال الرب كلمة واحدة 

 .انتهاف الظلمة اارقت السماف رانية وقال الرب الثالث كلما  األخيرة

 

 (31: 03 لو" )بتاب اغفر له  ألنه  ب يعلمون ماذا يفعلونبيا: األولىالكلمة 

 (13: 03لوقا )الحق اقول لك اليوم ىكون معى فى الفردوس :الكلمة الثانية

 (04-01: 19يوحنا " )يايوحنا هوذا امك. يا بمربة هوذا ابنك: الكلمة الثالثة

 (00مر&  11: 04مت " )إلهى إلهى لماذا ىركتنى؟: الكلمة الرابعة

 (01-02: 19مر – 01: 19يوحنا )انا عطيان :الكلمة الخامسة

 (31: 00مر 32: 19يوحنا" )قد بُكم : "الكلمة السادسة

 (5: 31مر  -11: 03لوقا " )ياابتاب فى يديك استودع روحى: الكلمة السابعة

 

 "يا ابتاه اغفر لهم ألنهم ل يملمو  ماذا يفملو : "الكلمة األولى

وليس من السه  نسيان . لكلما  اليخص المحتضر، وق  وىيرير هام     

اىه األخيرة، من اذهان المقربين منه والاين سمعوا كلماىه وىيوهاىه بو كلم

ونحن لسنا امام حالة مو  عادية لمحتضر فى بيته، لكن . وصيته ونصالحه

نحن امام حالة مو  غير عادية، لثالرة مصلوبين فى بل ذ اديد، سيموىون 

 .على صلبانه  فى ساعا  قليلة
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صيحوا صارخين بما بتوسال  بو وكانت عادة المصلوبين بن ي     

وبما بن يصيحوا بلعنا  . استرحاما  ىُعلن برالته ، بو لكى ىُخفل بوجاعه 

 . واتال  يقافون بها على ربس قاىيله 

ً  ولكن ما حدث يوم الصلب      ايوو وراساف حي  نرى ، كان غريبا

ً عن ىيخاه  اليفقة الكهنة والعسكر الرومان وال م  الواقل على  عوضا

باليماىة والسخرية واإلستهراف بالمسيح ىنطلق السنته  المصلوب، 

وبعبار  قاسية، كينها سيوت ىخترق نفس المسيح، . المصلوب بين اللصين

اىك  على هللا ". "خلص آخرين اما نفسه فما يقدر بن يخلصها" -:قالوا

ض ياناق". "لينقاب هللا إن هو برادب". "فلين ه إن كان هو المسيح ابن هللا

لينرل اآلن المسيح ملك اسرالي  " "الهيك  وبانيه فى رالرة ايام خلص نفسك

 ".. انرل من على الصليب لنرى ونؤمن بك". "عن الصليب

واليئ األغرب، بن اللصين لما ربوا ال م  يسخر بالمسيح المصلوب،      

ولكن رغ  . ااتركا م  ك  هؤبف ونطقوا بكلما  التعيير للمسيح المصلوب

هاا ن د افاة المسيح ىتحركان، وىنطقان بكلما  ل  يتوقعها ال م  بو ك  

يا ابتاب "إنه يقول . لقد نطق المسيح بكلما  الغفران لك  صالبيه. اللصين

انها صالة، ب  بعظ  صالة فى ك  الكتاب وفى !! اٌئ ب يصدق". اغفر له 

 . ك  ىاريخ البير

حب وغفران رغم بغضة كلمة  إنها! يا لها من كلمة" يا ابتاه اغفر لهم"
مظاهر الفجور، بشع كلمة صالحٍ في أ. وكراهية رؤساء وشيوخ امته له

وهي كلمة . وكلمة ثقٍة، ألن المسيح لم يُمت بيد أعدائه بل مات عنهم
محتضٍر في سلطانه مفاتيح الحياة، وكلمة متّهٍم يُصدر حكم العفو الملكي، 

عن السيئات، وكلمة إنجاٍز لما هو  وكلمة ختم عملي لما علَّم به من الصفح
، وكلمة عظمة واقتدار في (10: 53اش" ) إنه شفع في المذنبين" مكتوٌب 

عة والضعف  . ثياب الّضِّ

ً يوم       أن جال يصنع خيراً ويشفى جميع المتسلط عليهم كان عظيما
ولكنه صار أعظم، . حدثت معجزاته وأعماله واقواله عن عظمتهتابليس، و
ٌر على الصليب يوم تكلم  الدم  "ودم جراحه مسفوك ألجلنا بالحب وهو مسمَّ

 (. 03: 10عبرانيين ) " الذي يتكلم أفضل من هابيل

وكم نتعجب من . لقد ُرفع الصليب كمذبحٍ، وُعلّق عليه المسيح كذبيحة     
بنا من طلبه . أول كلمٍة دشَّن المسيح بها هذا المقام الكهنوتي العظيم وتعجُّ
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بنا من الُحّجة التي دعم بها هذا الطلبالغفران  . ألعدائه ال يقِّّل عن تعجُّ
 : فلنتأمل في األمرين

صالة افاعية ىطلب إنه يطلب الغفران لمن؟ ". اغفر لهم يا أبتاه". 1 

. الغفران لك  الاين بهانوب، ولراساف الكهنة الاين عوجوا القضاف، وظلموب

در حقه، رغ  علمه ببرافب ولهيرودس الاى احتقرب، ولبيالطس الاى اه

وللعسكر الرومان الاين ل  ييفقوا عليه . المسيح لكنه ل  يرد بن يطلقه حراً 

وهو يتيل ، ولكنه  سخروا به واستهراا به وه  يلعبون مقامرين وىقساموا 

ان  .ريابه الملورة بالدماف، وسخروا بردافب الاي اقترعوا عليه لييخاب احده 

نع  فه  فى حاجة للغفران، ومعرفة .   هؤبفالمسيح يطلب الغفران لك

الرب لمصيره  الرهيب المحتوم، جعلت قلبه المحب الرحي  الحنان يتيف  

 .  له ، ناسياً آبمه

وهو طلب حكمة فائقة  .إنه طلب نعمٍة فياضة لصالبيه غير المستحقين     
اية، وهو طلٌب عظيم للغ. تتلمَّس العذر للُجناة من محيط وظروف الجناية

ألنه ال يتضمن طلب ماٍل أو حرية سياسية أو غير ذلك، بل يطلب أعظم 
الغفران الذي يؤهل أصحابه لالشتراك في األمجاد : شيء في الوجود

 ! السماوية

ألنه لم يتقدم بعد قرن أو سنة أو يوم، بل تقدم في ، إنه طلٌب فى الحال     
، وضع كَمثٍَل أعلى فهو طلٌب من طبيعٍة إلهية! حال وقوع الذنب نفسه

فإن المسيح لم يمت ليكون فقط كفارة عن خطايانا، بل مات . نقتفى خطواته
ً ليترك لنا مثاالً نقتفي أثر خطواته فلنقف صامتين خاشعين أمام . أيضا

ّق ألعدائه ويصفح عنهم الصفح كله، لنرى هل ارتفعنا إلى  المسيح وهو يرِّ
قلب كل ليت منظر الصليب يذيب شرف التمثُّل به في الصفح عن أعدائنا؟ 

 . ، فال يبقى فينا إال الصفح والمحبةمتحّجر

ولكن ليكن صفحنا ليس عن سياسٍة ودهاء، كمن يتحيّن الفرص      
ً للظهور بمظهٍر حضاري. لالنتقام وليس . وليس عن تهذيٍب إنساني، حبا

ولكن ليكن صفحنا عن رقٍة في . موقفناعن اضطراٍر نتيجة ضعف 
ً إطاعة ألمر هللا، ومحبةً  الشعور، ً على مثال السيد المسيح ومجانيا صفحا

وأتباعه األمناء، كما حدث عندما كان اليهود يرجمون استفانوس وهو 
 (. 12: 4أع ) "يا رب ال تُِقم لهم هذه الخطية" يصلي 



 

51 

 

لقد أثّرت صالة المسيح الشفاعية على كثيٍر من البشر في كل العصور      
. ثلوا بسيدهم فى الصفح والغفران والصالة ألجل مبغضيهموتمواألمصار، 

: " وقال له. هزأ بمسيحي تحت آلة التعذيب بين حي وميت فهذا ملٌك وثنى
: " فأجاب". أخبرني يا تابع المسيح، ما هو أعظم عمل عمله لك المسيح
وشهد لٌص !" أعطاني القوة ألسامحك رغم ما عاملتني به من قسوة مخيفة

ودنا من النافذة . أنه صّوب بندقيته على عدٍو له وأطلق النار أمام محكمة
ً على ركبتيه يطلب الرحمة لطالب  ً جاثيا ليرى قتيله، فإذا به يراه سالما

فارتعب اللص ولم يقدر أن يُعيد إطالق النار، وهرب مذعوراً، ولم . نفسه
وهجم الصينيون في حرب ! يعرف أين هو حتى وقع في يد الشرطة

على أحد المرسلين ليقتلوه، فطلب منهم إمهاله حتى يكتب رسالةً  البوكسر
لزوجته يُعّرفها باستشهاده، ويحّضها على أن ترسل ابنه إلى الصين بعد أن 

ثم قُتل وطُرح . يُتم دراسته ليُكمل توصيل بُشرى اإلنجيل ألهل الصين
صار ولكن روحه المتسامحة النبيلة أثّرت في أحد الجنود فآمن و. للكالب

 . قائداً مسيحياً مشهوراً 

ألنهم ال يعملون ماذا "  ساطعة دعم المسيح طلبه بالغفران بحجة بديعة. 2
فهي حجةٌ تدل على براعة المحامي، ألن الجناية ثابتةٌ على !". يفعلون
ومع ذلك فالمجني عليه يرى بعين الرحمة أنهم أساءوا إليه وهم . الجناة

ذلك إلى التماس العذر لهم، معتبراً أن  يجهلون حقيقة شخصه، ويتدرج من
هناك تفاوتاً في أنواع الجرائم، فليس الذي يخطئ بجهٍل كالذي يتعمد إيقاع 

 . الخطأ

كان بنو إسرائيل حكماء في أشياء كثيرة، ولكنهم من جهة المسيح      
، فقد جهلوا مجده اإللهي بسبب ما رأوا فيه من وعمىجهٍل حالة كانوا في 
لو عرفوا لما صلبوا رب " ألنهم واضع والضعف اإلنساني مظاهر الت

وجهلوا النبوات عنه إلهمالهم دراسة كتبهم المقدسة (. 1: 0كو1) " المجد

ولو أنهم فتشوا كتبهم . بقلب مفتوح، ولسماعهم تفاسير معلّميهم المغلوطة
وجهل اليهود (. 39: 5يو) لوجدوا فيها حياةً أبدية، ألنها تشهد للمسيح 

قة دعوى المسيح أنه المخلِّّص المنتَظر بسبب ما رأوه من عداوة حقي
وجهلوا مجد . كهنتهم ورؤسائهم له وتحريضهم على قتله كثائر مجدف

صالحه وبّره ألن ظلمة الخطية أعمت عيونهم، فكانوا كمريٍض محموم 
 . يهزأ بطبيبه
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ومع أن الناس اليوم تقدموا في العلوم ونبغوا في االختراعات      
واالكتشافات واتسعت دائرة معرفتهم، إال أن نظرهم ال يزال قصيراً من 

فمنهم من . جهة الخطية، فهم يستخفون بها ويرونها أقل بكثير مما هي
ومنهم من يخطئ ويتعلل . يخطئ ويستر خطأه بالقول إن نيته كانت سليمة

بتفسيرات مغلوطة لبعض آيات الكتاب المقدس، ويجعل من هذه التفسيرات 
ومنهم من يخطئ وهو يتّخذ ضعف . عكاكيز يسير عليها في طريق الخطأ
سادة يستريح عليها ومنهم من يخطئ وهو يقارن بينه . الطبيعة البشرية وِّ

وبين غيره من الخطاة ويجعل من هذه المقارنة منظاراً يصغّر به خطاياه 
ر القصاص عنه ف. الخاصة  يظن أن هللا غير مبال،ومنهم من يخطئ لتأخُّ

  .وال يعلم أن الرب يمهل وال يهمل

ر      أليست هي ! وال شك أن الخطية شٌر أكثر مما يمكن لبشٍر أن يتصوَّ
التي تنبع من القلب النجس الذي يخدع اإلنسان كمخّدر ال يُدريه شرَّ ما 

أليست هي خطأ يُرتكب ضد قداسة هللا وشريعته؟ أليست هي التي ! يفعله؟
بدية؟ أليست هي التي تنغّص الحياة وتجلب شتى أوجدت عذابات الجحيم األ

فمن يعمل الخطية بجهٍل هو كمن يضع  الباليا علينا وعلى َمن هم حولنا؟
ولكن يوجد داوء . حفرة عميقة وهاوية سحيقةقط فى يديه على عينيه ويس

               .كفارة الصليبللنفس لتتطهر من الخطية ليس إال فى 

 دشمل الجميع، أم انها محدودة؟" يا ابتاه اغفر لهم"صالة المسيح هل 

نقول إن صالة المسيح على الصليب ألج  قاىلية، يظهر فيها التعمي ،      

: ويقول الكتاب". الاين ب يعلمون ماذا يفعلون"ولكن يحدد صالىه بالقول 

اين وهنا ن د الرب يلتمس العار لل". لو علموا لما صلبوا رب الم د"

صلبوب، لع  صو  محبته يخترق قلوبه  فيتوبون وهنا يتحقق فيه  است ابة 

 . صالة المسيح من اجله 

كان من بين كهنة وايوو واعب اليهود، عدد ب بيس به قد فعلوا       

وهاا . ب ه ، وانساقوا فى ىيار قيافا وحنان، وصادقوا على صلب المسيح

إله ابراهي  واسحق : "فى الهيك ما بكدب الرسول بطرس قالالً لليهود 

ويعقوب إله آبالنا م د فتاب يسوع الاى اسلمتموب انت  وانكرىموب امام وجه 

ولكن انت  انكرى  القدوس البار وطلبت  بن . بيالطس وهو حاكٌ  باطالقه

ورليس الحياة قتلتموب الاى اقامه هللا من األموا  . يوهب لك  رج  قاى 

ن ايها األخوة انا بعل  انك  ب هالة عملت  كما واآل... ونحن اهود لالك 
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 ً لكننى : "وبولس بعد ىوبته قال(. 11 -13: 3اعمال " )راسااك  ايضا

 ".ُرحمت ألنى فعلت ب ه  فى عدم إيمان

  ل استجيبت صالة المسيح؟ هل ُغفر ذنب الذين صلبوه؟ه

ً ورانيفى ىوبة احد اللصين،  اوبً نقول نع  ىحققت صالة المسيح       لقالد  ا

ً ان المسيح بالحقيقة ابن هللا ً ر  ىحققت . المئة الاى آمن معترفا فى يوم  رالثا

الخمسين، عندما آمن رالرة آآلت نفس الاين نخسوا فى قلوبه  بكلما  

ييسوع الناصرى هاا اخاىموب مسلماً : "الرسول بطرس عندما قال له 

بتموب وقتلتموب الاى بميورة هللا المحتومة وعلمه السابق وبإيدى ارمة صل

فيعل  يقيناً جمي  بيت اسرالي  ان هللا جع  .. اقامه هللا ناقضاً اوجاع المو  

 ً ماذا نفع  "فنخسوا فى قلوبه  وقالوا . يسوع هاا الاى صلبتموب رباً ومسيحا

ىوبوا وليعتمد ك  واحد منك  على : "ايها الرجال األخوة؟ فقال له  بطرس

الخطايا فتقبلوا عطية الروح القدس فقبلوا كالمه اس  يسوع المسيح لغفران 

 (.11 -00: 0اع " )بفرح واعتمدوا وانض  فى ذلك اليوم رالرة آبت نفس

ً وىحققت       آخرين من اليعب، فوص  عدد  0222فى ىوبة  رابعا

ر  ذاد عدد المؤمنين حتى صعب المؤمنين فى بورالي  إلى خمسة آبت 

وكانت كلمة هللا ىنمو وعدد التالميا يتكارر جداً :" ىعداده  فى بورالي  فقي 

 (.4: 1 ،1: 3اع ) "وجمهور كثير من الكهنة يطيعون اإليمانفى اورالي  

ولكن هاا الغفران المقدم على الصليب على الرغ  من انه نعمة م انية،      

ولكن يُح ر إلى األبد عن اولئك الاين ب يتوبون ويعلمون ماذا يفعلون، 

ومن هؤبف ك  الكهنة واليهود الاين ل  . ن ان يقدموا قلوبه  للمسيحويرفضو

يتوبوا، وساورا فى عصيانه  وعدم إيمانه  بسبق اإلصرار والترصد 

وانكروا قيامه المسيح من األموا ، واااعوا بالكاب واإلفتراف والراوة بن 

الاين ل   ىالمياب سرقوا جسدب وادعوا انه قد قام، وااع هاا القول بين اليهود

 (.15-11: 01مت )يؤمنوا 

ومازال هللا يغفر ويست يب لصالة المسيح جيالً بعد جي  لك  نفس      

ايها األحباف . يستيقظ ضميرها وىيىى وىعترت بخطاياها للمسيح وىؤمن به

ب ي ب ان نض  حداً لرحمة هللا، هللا يعرت ك  ائ، وهو المالذ وصاحب 

اخوىى دعونا نفرح بغفران . لب ييىى إليهالقلب المفتوح ليُرحب بك  ىا

الرب لنا، ونتمث  بغفرانه لمن يسئون إلينا، ونتعل  من سيدنا المسيح الاى 
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الاى اذا ُات  ل  ييت  "لنا مثابً لكى نتب  خطواىه لقد ىر  لنا . غفر لقاىليه

 ".ولكنه كان يسل  لمن يقضى بعدل. عوضاً، وبذا ىال  ل  يكن يهدد

 دأثير صالة المسيح على الصليب فى حيادنا؟واآل  ما هو 

والحب الاى ي ب بن . ، برهان على حب هللا الحقيقىغفران المسيح      

باركوا . احبوا اعدافك : "لقد نادى المسيح. نتمث  به ويكون فى قلوبنا

لكى ىكونوا ابناف . وصلوا ألج  الاين يسئون إليك  ويطردونك . بعنيك 

وهو على الصليب عم  ما قد (. 15-11: 5مت " )ا ابيك  الاى فى السمو

غفران المسيحى لمن يسئ إليه هو . عل َّ ووعظ به، وهكاا ي ب بن نتمث  به

هو رسالة المسيحى الحقيقى، ألنه يتمث  بسيدب الاى . سمة الحب الحقيقى

الغفران المسيحى يسمو فوق نظرة القاى فى عينى . ىر  لنا مثابً نتبعه

فلنتمث  بسيدنا الاى إذا اُت  . مو اكثر ويستر كثرة من الخطايااآلخر، ب  يس

 .ل  ييت  عوضاً، والاى ىيل  ل  يكن يهدد ب  كان يثسل  لمن يقضى بعدل

ل  يطلب الرب برني عير جيياً من الماللكة لينقاوب، ب  بالحري صلى      

ين راساف الكهنة والحكام وال نود الرومان والغوغاف الا: ألج  صالبيه

كان يمكنه بن يهلك هؤبف جميعاً، ولكنه دخ  إلى بعماق . طالبوا بصلبه

يا ببتاب بغفر : "كيانه، حي  اعر انه جاف خصيصاً لخالص العال  كله، فقال

ل  يست ب معظمه  لحبه (. 31:03لو" )له ، ألنه  ب يعلمون ماذا يفعلون

لمسيح المكسور جسد ا. هاا، ولكن األه  هو بنه قاب  اره  بخيرب العمي 

وهاا . ودمه المسفو  بظهرا لنا ما ىفعله خطايانا، إذ ىدق المسامير في جسدب

الله  ارحمني بنا : "هو الاي يهر مياعرنا وي علنا نصرو مث  العيار

، وحينئا يحط  هللا الح اب الحاجر بيننا وبينه ويؤكد (13:11لو")الخاطئ

 ! بو ىحرمنا منه لنا بن خطايانا ب يمكنها ؟بن ىمن  حبه لنا

ونحن عندما  .ما الاي يخرج عندما ىعصر ليمونة ؟ قطعاً، ما بداخلها     

نعصر، عندما ىضغطنا كبير ىقلبا  الحياة وىصدمنا الضيقا  والت ارب 

بو مرارة ! بيدة، فإن ما بداخلنا هو الاي يخرج، سواف كان غضباً بو حقدا

ا عصر مسيحنا بيدة على الصليب فعندم. بو حباً بو اكراً بو ربفة بو مغفرة

حب هللا الغافر حتى لألارار في هاب الصالة الواحدة : خرج ما بداخله

حصلنا على إن ي  حب هللا الكلي لنا، وفيها ىرودنا بك  حب هللا األب 

 ! واببن والروح القدس
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المغفرة لصالبيه، فت لت طول بناىه وصبرب وربفته  لب المسيحط    

بن ذا  الاي . وهو يتيل  صفح عن الاين بسافوا معاملتهوصالحه حي  إنه 

، ىم  هو بنفسه ذلك على الصليب، إذ بحب ..."بحبوا بعدالك : "قال لنا

 .برجة انه صلى حتى ألج  الاين صلبوال نس البيري لد

وإن كان ليس من طبيعة اإلنسان بن يغفر ألعداله ويحسن إلى      

فالمسيح ! ب بعم  نعمة المسيح في قلبه مضطهديه، ولكنه ب يستطي  ذلك إ

الاي صلى ألج  بعداله على الصليب يخلق نفس روح الحب والمغفرة في 

وهاا ما حدث م  اليهيد اسطفانوس عندما كانوا . الاين يتبعونه بك  قلوبه 

! يرجمونه حتى المو ، فقد طلب من الرب بب يحسب لراجميه هاب الخطية 

ح والروح القدس بقوة في قلب اإلنسان، حينئا وهكاا عندما يسكن المسي

 !يصير حبه ألعداله ومغفرىه له  خبرة حقيقية له

ً "لنتيبه بالرب  وعندما صلب ل  يحتج،  ."الاي إذ ات  ل  يكن ييت  عوضا

ويستمر      "، ب  صلى ألج  بعداله(03:0بط1")وإذ ىيل  ل  يكن يهدد"

 (31: 1رو ) الاي هو عن يمين هللا ييف  فينا...المسيح

بل  ىر بنه حتى بعد بن صعد برس  رسله إلى اليهود الاين قتلوب لكي      

يمنحه  ربوا  من البركا ، رغ  بن الرس  كانوا سيقاسون ربوا  

 !العاابا  على بيديه  ؟ ولكن ماذا ىكون آبمك بالنسبة آلبم الرب؟

لتمس المسيح ألم ي. فى صالة المسيح تحذيٌر مخيفوخالصة القول أ       
عذراً للذين يخطئون بجهالة؟ إذاً َمن يخطئون ضد النور بعد أن أخذوا 

والخطية درجات، إذ توجد خطية  .معرفة الحق ال يبقى لهم عذٌر لعفوٍ 
فمن شاء أن (. 11: 5يو1)ليست للموت وتوجد خطية للموت ال رحمة لها 

فارة الصليب يقبل كفارة الصليب فهو يكرم ابن هللا، ومن تكبّر ورفض ك
  .فقد رفض ابن هللا وزاد شراً عن قاتليه، فال يُحسب دم المسيح له بل عليه

ليت صالة المسيح الشفاعية تقرع كأجراس عالية في آذاننا ليكون لنا،      
على مثال المسيح، قصٌد روحي نحو العالم لخالص الجميع حتى ألّد 

فيكون لنا من  المشترك،وندعوهم لنوال الخالص أعدائنا وأشد مقاومينا، 
 .عمل المسيح وسعيه لخالص العالم أسوة تُقتفى ومثاالً يُحتذى
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 (43: 23 لوقا" )اليوم دكو  ممي في الفردوس: "الكلمة الثانية

فى مث  اإلبن الضال نرى صورة رالعة إلن ي  محبة هللا، ولكن فى      

المخلصة  خالص اللص التالب على الصليب نرى صورة رالعة لنعمة هللا

وموقل ك  من اللصين نحو المسيح المصلوب بينهما يُرينا . ألار الخطاة

فبعض . حدث وسيظ  يحدث إلى وقت م ئ الربورة واقعية لما ص

الخطاة آمنوا به وخلصوا ويمثله  اللص التالب، بينما آخرون ل  يؤمنوا 

ة وإن ي  المسيح المصلوب لفريق منه  رالح. وهلكوا كاللص الغير ىالب

 .حياة لحياة، وللفريق اآلخر رالحة مو  لمو 

يسوع الناصري : "لقد بعتُبر العنوان الاي ُوض  على صليب المسيح     

ُسخرية، ألنه كيل يكون المصلوب بهاب المال ة والعار ملكاً؟ " ملك اليهود

ايوو اليهود، وقاب  ااتر  كال اللصين فى ىعيير المسيح، مقلدين فى ذلكو

ولكن حدث ىغيير ف الى فى  ".ت المسيح فخلص نفسك وإياناان إن كنت"

ب بنت ىخات هللا إذ بنت "وقال له  موقل اللص التالب، وانتهر زميله ب و 

واما هاا . بما نحن فبعدل ألننا ننال استحقاق ما فعلنا. ىحت هاا الحك  بعينه

ً ليس فى محله  ر  قال ليسوع بذكرنى يارب متى جئت فى. فل  يفع  ايئا

 ".فقال له يسوع الحق اقول لك انك اليوم ىكون معى فى الفردوس. ملكوىك

ولع  هاا التغيير يرج  إلى ىيرر اللص التالب بتصرفا  المسيح الهادلة      

على الصليب، وهو يُصلى ألج  بعداله وصالبيه الاين م  جمهوره  

فمه،  وفى نور المسيح وكلما  النعمة الخارجة من. يسخرون به ويعيرونه

ربى اللص آرامه وذنوبه واعترت بها ليس سراً ب  جهراً، واعلن إيمانه فى 

 .المسيح المصلوب

ً فى م دب على بعين ابيمان لقد رآب       ً آىيا ً وملكا ً وفاديا واعترت به ربا

يالها من "وكما قال كلفن . الرغ  من بن المسيح مصلوباً وعلى حافة المو 

ياة فى المو  وال الل فى األطالل، والم د الح بصيرة استطاعت بن ىرى

 ".فى العار والنصر فى الهريمة

كان صليب العار، وىاجه إكليالً من او ،  المسيح فرغ  بن عرشنع       

ورغ  بن . إب بن اللص قد ىعرت على ملك الكون الاي ليس لُملكه انقضاف

اللص عرت فيه ىالميا المسيح اك وا فيه بسبب هاا المو  الُمخري، بب بن 

ً  اللص التالب كان إيمان، ومخلص البيرية ً إيمانا من المسيح وطلب ، قويا

 ! بن ياكرب في ملكوىه المصلوب 
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بنكر الرسول بطرس سيدب عالنية، واللص التالب اعترت به عالنية      

 ً فكانت است ابة الرب ". في ملكوىك جئتبذكرني يا رب متى " :صارخا

الحق بقول لك بنك اليوم ىكون معي في : "يسوع فورية، إذ قال له

ل  يعدب بنار مطهريه وب فترة زمنية ىمهيدية، (. 13و 10:03لو")الفردوس

إنه بفض  وعد ُماه   ".فى الفردوس ىىكون مع اليوم" مباارة ب  وعدب 

لون يكونون : "وهو ما سبق بن قاله الرب! البيرية هسمعت ب كثيرون بو 

يدخ  لص يُعدم، ووها هو األخير (. 32:19مت")آخرين، وآخرون بولين

كان اللص التالب عطية اآلب لإلبن . م  الرب نفسهفردوس السماف ويكون 

بيها بآلب بريد بن هؤبف الاين بعطيتني " على الصليب ليدخ  الم د األبدى

يكونون معي حي  بكون بنا، لينظروا م دي الاي بعطيتني، ألنك بحببتني 

 ( ! 01:14وي")قب  إنياف العال 

تُثير كلمة  "إنك اليوم تكون معي في الفردوس: الحق أقول لك"     
! استضعفوه بالصليب، ولكنه انتصر بالمحبة فأعداء المسيح !العجب

وهب الحياة ولكنه يموت معهما، لصين وأحصوه مع أثمة، وجعلوه بين 
عوالً  جعلوا الصليب! أذاقوه األلم فصار ألمه فداءً ! ألحدهما وغطاه ببره مِّ

 !ملكوتهمنبراً ينادى من عليه بلهدم دعواه فاتّخذه 

 سلطةكان رؤساء اليهود حسودين سقيمي الفهم فاتهموه لدى ال     
الرومانية أنه ثائر ينادي بنفسه ملكاً ضد قيصر، وبهذه العلة سلطوا عليه 

ولم يكفهم أن يعذبوا جسده بالصليب حتى أحضروا معه . بأس انتقامهم
وكان . صلبا على جانبيه تنكيالً به، فتتألم نفسه وتنكسر من العارلصين ليُ 

المشاهدون لهذا المنظر من يهود ورومان يستهزئون بهذا الملك الذي ال 
  . يقوى على تخليص نفسه من الصليب

أما اللص األول فشاطر الجمهور آراءهم، وسأل على سبيل      
فانتهره زميله ". سك وإياناإن كنت أنت المسيح، فخلص نف" : االستهزاء

أما نحن فبعدٍل ! أَوالَ أنت تخاف هللا إذ أنت تحت هذا الحكم بعينه: " قائالً 
ثم بإدراٍك ". ننال استحقاق ما فعلنا، وأما هذا فلم يفعل شيئاً ليس في محله

دقيق لمقام المسيح، وشعوٍر صادق بالندم على ما سبق، وبروحٍ تنزع عن 
اذكرني يا رب متى جئت في " : ال للمسيح بكل اتضاعالفناء إلى البقاء ق

الحق أقول لك، إنك اليوم تكون معي في : " فأجابه المسيح". ملكوتك
 ". الفردوس
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أما . صخرالكان اللص األول في طريق الموت وقلبه ال يذوب، ك      
المصلوب فى الوسط هو رب المجد، فتحول إليه  اللص اآلخر فشعر أن

أن يعود إلى ، وأن يخلص من الموتاللص األول  تهىشا. واستنجد به
أما اللص اآلخر . ذهب إلى ابدية تعيسة، فخاب رجاؤه والحياة األرضية

ً إلى العالم اآلخر، ورجا أن يكون له أقل نصيٍب في دائرة  ل شوقا فتحوَّ
 . ملكوت السماء، فبلغ ما في نفسه وتحققت آماله

ن المخلص ومات هالكاً، وكان اللص كان اللص األول على قيد شبٍر م     
ً ألنه خشي هللا وخضع  اآلخر على مقربٍة من المخلص فنال خالصا

راً على . لمشيئته، وآمن بالمسيح واتكل على رحمته كان اللص التائب مسمَّ
الصليب فلم يبق فيه حراً إال قلبه ولسانه، فآمن بقلبه واعترف بلسانه، 

الحق أقول لك أنك اليوم تكون معي في  ": فأجزل له المسيح العطاء بقوله
 : وإننا نجد في هذه الكلمة السامية أربعة أمور هامة". الفردوس

 ".الحق أقول لك: " تأكيد عظيم . 0 

" الحق أقول لك: " قدَّم المسيح في وعده للص التائب عهداً مؤكداً بقوله     
بار الشك الذي وهي العبارة التي استعملها مكان القسم، لينفض عن قلبه غ

م  ب إلى األذهان، نظراً للضعف الظاهري الذي بدا على ُمقّدِّ قد يتسرَّ
. الوعد، وعدم استحقاق اللص الموعود، ولعظمة الوعد الذي يقدمه المسيح

د، كما هو ظاهر للعيان، مصلوٌب ال يبدو قادراً على مّد يد المساعدة  فالواعِّ
 ؟ !لنفسه، فكيف يستطيع أن يساعد غيره

ن أين له تاج الُملك؟ وهو معلق على       إنه ال يملك إال تاج الشوك، فمِّ
ن أين له رعية؟ وها  ن أين له العرش؟ وهو متروك من الكل، فمِّ خشبة، فمِّ
الموت قابٌض عليه، فمتى يؤسس مملكته؟ إن عالمات النهاية تظهر عليه، 

ود؟ وهو الحياة؟ يداه مسّمرتان، فكيف يملك مفاتيح الخل رئيسفكيف يكون 
 في ُعرف شريعة موسى ملعون، فمن أين له البركة للمجرمين؟ 

ولكن وراء كل هذه األسئلة نجد في جواب المسيح للص يقيناً وتأكيداً      
عن مجده اإللهي، فهو الذي تأنَّس وقبل أن يتألم عن أعدائه، حتى أن  علني

مملكة  كل من يلقي عليه رجاءه يقبل منه توبته، ويمنحه السعادة في
ً مجرماً . وأما الموعود فبديهي أنه عديم االستحقاق .السماء أليس هو لصا

ً إلى الموت، وليس له فرصة ليعمل خيراً؟ أليس ماضيه مليئاً  ذاهبا
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! بالتجديف؟ اطلق لسانهبالجريمة، وال زال وهو على آلة اإلعدام ثائراً 
 د؟ لهذا أن يصعد تواً إلى السماء ويرقى إلى قمة المج ينفأ

ولكن مع كل هذا نجد في جواب المسيح للص عهداً أكيداً حتى ال      
وليس في الوعد إلصدار . تعترضه ُشبهة يأس أو يضعف في أمثاله الرجاء

بل هو . عفو حكومي عنه، أو إطالة عمره، أو تخليد ذكره، أو منحه ثروة
ره العقول م تَر عين إنه يعده بما ل! وعٌد بمنح اللص التائب فوق ما تتصوَّ

لقد وعده بالدخول إلى الفردوس . ولم تسمع به أذن أو يخطر على قلب بشر
ً بعيداً أعلى من السموات، وليس في ! حيث عرش هللا ولما كان هذا حلما

حتى " الحق أقول لك" طاقة البشر إعطاؤه أو نواله، قال له مؤكداً بعبارة 
الن ولكن كالم فالسماء واألرض تزو". يبقى الوعد فوق ظل الشبهات

 (. 35: 01متى )   "المسيح ال يزول

 "اليوم: "وعٌد عاجل. 2

يوم الدين، وال بعد حقبة من الدهر، : لم يقُل له! يا للنعمة الغنية" اليوم" 
وبهذا الوعد الكريم نقل المسيح اللص . فوراً، وفي الحال"! اليوم: " بل

ار المسامير إلى ومن حص! التائب من آالم الصليب إلى أمجاد الفردوس
ومن هزء ! بظالل النعيم متعومن التعلق على خشبة إلى الت! فسيح الحرية

ومن قسوة البشر التي تكسر عظامه إلى ! الساخرين إلى موسيقى المالئكة
 . تعزيات هللا التي تجبر نفسه

ً قبل ! ما أعظم ما لإليمان من اقتدار !"اليوم"      لم يكن اللص مؤمنا
ولكن باإليمان الحالي نال البركة . له فرصةٌ للعمل بعد اليوماليوم، وليست 

ل من باب الجحيم إلى باب السماء في الصباح كان يسير ! في الحال، فتحوَّ
 ً في الصباح كان . ُمجدفاً، وفي المساء كان يشترك مع جوقة المالئكة مرنما
ة، فلم بادر بالتوب. يُساق كمجرم، وفي المساء أخذ يسير في طليعة األبكار

. شهد للمسيح، فلم يستحِّ المسيح أن يشهد له. يبطئ المسيح عنه بالصفح
طلب أن . خدم المسيح بكلمات محبة قليلة، فأعطاه المسيح ثقل مجٍد وكرامة

ً قريباً  يذكره المسيح في المستقبل البعيد، فوجد في مخزن النعمة جوابا
المسيح بكل  أتّم شروط الخالص في وقت وجيز فمتّعه. أسرع مما طلب

 .نتائج الخالص أبد الدهر

وأنا " فقد قال المسيح ! ما أعظم ما للكفارة من نتائج سريعة !"اليوم"     
فكان اللص من  (30: 10يو)" إن ارتفعت عن األرض أجذب إلّي الجميع
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فها دماء الفدية تقطر، واللص يُعتَق من . أول الجميع، ومن باكورة القطاف
ر، واللص يَطُهر من خطاياهوينابيع ال! عبوديته الفادي يصل ! خالص تتفجَّ

 !إلى الدرك األسفل من العار، واللص يسمو إلى أوج الشرف

ً تموت": كان ميثاق آدم في الجنة      (. 14: 0تك)" يوم تأكل منها موتا

 ". اليوم تكون معي في الفردوس": وأما ميثاق اللص في الجلجثة فكان

 " عيتكون م: " شركةٌ مجيدة. 3

 معناه" عمانوئيل"فاسمه ! نزل المسيح إلى مستوانا ليرفعنا إلى مستواه     
وبالفداء الذي عمله ألجلنا جعلنا في معيَّته دائماً، فَصلَبنا معه، ". هللا معنا"

رنا معه، وسنملك معه . وأقامنا معه، وأجلسنا معه في السماويات، وسيُحضِّ
 . وباإلجماع وهبنا ويهبنا معه كل شيء

ً "منهم واحداً ، وأستصحب همالخطاة، ومات بيناحب       ً تائبا إلى  "لصا
أيها اآلب، أريد  "أَليس هو القائل ألبيه . دهمجويرى يكون معه لالسماء، 

أن هؤالء الذين أعطيتني يكونون معي حيث أكون أنا، لينظروا مجدي 
 (. 01: 14يو ")الذي أعطيتني، ألنك أحببتني قبل إنشاء العالم

فال يَخْف أحٌد من أن يرفضه المسيح أو يأبى أن يكون معه، ولكن      
الخوف كل الخوف هو أن نتقّسى نحن بغرور الخطية وننفصل من الوجود 

أما اللص فالتصق بالمسيح كطالٍب لرحمته وشاهٍد لبِّّره، في وقٍت لم  .معه
ستمتع يأراد المسيح للص التائب أن يكون معه لهذا و. يقف مع المسيح أحد

وبما أننا أبناء فنحن ورثة، ورثة هللا ووراثون مع المسيح . المجدمعه ب
 (. 14: 1رو)

 "في الفردوس: " نعيٌم مقيم. 4

استعملها كتبة الوحي " جنة ملوكية" الفردوس كلمة فارسية معناها      
بعد خروجها من األبرار مكان أرواح  "فردوس السماء"مجازاً للتعبير عن 

وترجع " كل راحة وسعادة بين يدي خالقها  همسوتجد نف ، حيثمهذا العال
عدن جنة وكما أن آدم وهو في (. 4: 10جا) " الروح إلى هللا الذي أعطاها

كان يتمتع بالسالم والبر والشركة المقدسة مع هللا، كذلك النفس في 
 تزينالفردوس السماوي تلبس صورتها األصلية في البر وقداسة الحق، وت

 . السعادة والسالم في حلل
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ُعرف هللا في الفردوس األول أثر عمله كخالق، وأما في الفردوس      
الفردوس األول ُطرد منه . الثاني فيُعرف فيه هللا على أثر عمله كفادٍ 

ُردَّ إليه  أما الفردوس األخير فقداإلنسان وقد ابتلّت وجنتاه بالدموع، 
لكيّة عليه،  بمظاهر االبتهاج،التائب المفدى اإلنسان  فوضع هللا يد المِّ

: ومنحه من جديد ثمرة شجرة الحياة ببر المسيح إلى األبد، فتحقق له الوعد
من يغلب فسأعطيه أن يأكل من شجرة الحياة التي في وسط فردوس " 
 (. 4: 0رؤيا )" هللا

حيث يكون "فالجواب الذي ال شك فيه هو  أين الفردوس؟: إذا سألنا و    
على ما يُظن من المجرمين السياسيين، وكان  ا أن اللص كانوبم"! المسيح

يدافع عن الوطن األرضي لقومه، فقد أنار المسيح ذهنه ليكون تّواقاً لما هو 
 . للوطن السماوي: أفضل 

كانت كلما  الرب للص التالب، رغ  كونها قليلة إب انها اعلنت عظمة      

وىتف ر بالفردوس إب هللا؟ ن ذا الاي يمكنه بن يعد فم. اخصه كالمخلص

واللص فى بدق واخطر لحظا  . نور م د هللا المخلص  من هاب الكلما

ووض  اللص . ويلتمس منه طلبة كإله ،كملك ،حياىه يُخاطب المصلوب

على المسيح ك  ماضيه وارقال خطاياب كما وض  بين يديه ك  ابديته، 

ن يُقب  إلىَّ ب م"واست اب الرب بوعد فورى وعظي  وكما وعد من قب  

 ً وهنا اهادة من المسيح عن عظمة نعمته كا  الظاهر فى " اخرجه خارجا

 .ال سد، ولهاا قبله المسيح، واعفاب واغناب بم د فردوسه

  

 (27-26: 09يوحنا " )هوذا أمك... هوذا أبنك: "الكلمة الثالثة

ً باراً، في عنفوان اليباب وربي  العمر،       يمو  هلموا انظروا ابنا

ً على مربى ومسم  من بمه الحرينة، وهي ىسكب بقدس مياعر  مصلوبا

وب . األمومة المتيلمة ه ر  النوم، ألن اليهود قبضوا على ابنها وجر 

 ً  . للمحاكمة دون بن ي ني ذنباً بو ييىي إرما

وسار  ورافب بخطى واسعة، ووصلت مكان ىنفيا الحك  الظال ، ىحيط     

هنا  سمعت األم . ا ، يراملهن يوحنا الحبيببها بعض النساف المخلص

وسمعت ىعييرا  المعي رين وهرف ! دقا  المسامير في جسد ابنها العرير

الساخرين، ورب  ابنها يُعلَّق على خيبة، ورب  بربعة حراسذ يقتسمون 
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فدفعتها العاطفة إلى األمام، فيقَّت م  ! ريابه ر  يلقون قُرعةً على قميصه

 !عسكر، يتبعهن يوحنا، ووقل ال مي  عند الصليبزميالىها صفوت ال

ً يفطر القلوب،       هنا  وقعت عين اإلبن على عين األم الحنون، وقعا

وفي صمتذ رهيب كانت ! والتقت النظرا  بالنظرا  لقاًف ييق القلوب

 . دمااب ال ارية ىعج في بحر آبمها وىريد من دموعها المنهمرة

وىه ل  ينساها، فالتفت يوصي والدىه بيوحنا، بما هو فحتى في بوجاع م     

ف اف  ىلك الوصية مرآة جلية ىُظهر لنا الموصي . ر  ليوصي يوحنا بوالدىه

في عظمة طبيعته الفالقة، والموص ى والموص ى بها في بجم  ُخلُقهما وبكرم 

 . فضلهما

نراب كاإلنسان الكام  في بنب  عواطل : المسيح له المجد الموِصي. 1 

سانية، فآبمه المريرة ل  ىح ر محبته الفالقة، وإذ ربى والدىه ىبكي نسي اإلن

وم  بنه كان ي وز باد األل  ليكف ر عن خطايا . آبمه في بحر دموعها

البير، إب بنه ل  يهم  واجباىه البنوي ة، ول  يؤج  وصيته إلى ما بعد 

في غير القيامة، ب  بكرم والدىه عالنيةً من فوق الصليب، حي  جاف  

 . خ  ذ من ابنها المصلوب

د بن يُ هدها بكثر       لقد عرت صعوبة وقوت بمه ب وار الصليب، ول  يُرِّ

ً على اعورها عند سماع " يا بماب: " بو يثير عواطفها، فل  ينادها حرصا

هاب الكلمة المقدسة، التي ب بد  ستُعيد إلى بالها ذكريا  الميالد في بيت لح ، 

ضها ابناً ... لخ وزيارة الم وس ا وألنه براد ىعريتها في وحدىها، وبن يعو 

ً برق من النسي  . آخر عن نفسه وهو على واك الفراق، خاطبها خطابا

وهكاا نرى بنه دب ر راحة ". يا امربة، هوذا ابنكذ : " موصياً يوحنا بها قالالً 

بنه ول  يدبر بمورها بمع رة، م  . والدىه في مستقبلها بوصية إلى صديقذ له

صان  الع الب، ب  براد هاب المرة بن ينف ا رغبا  عواطفه اليفوقة عن 

وقد قام بالك ليس كمن يفع  . طريق سير األمور الطبيعي، كابن البير

ً ب  كمن يوفي ديناً، كابنذ بار بوالدىه وهو في ذلك كله يت لى لنا . إحسانا

 . إنساناً وابن إنسان ممث الً لإلنسانية في بوج كمالها

فلنتعظ إذاً، وب نتصل بنكران ال مي ، وب نعتار عن إهمالنا لاوي القربى  

بانيغالنا هنا وهنا ، وب نتستر وراف الظروت واألزما ، ولنقوم بالواجب 

اإلنسانى النبي  متمث لين بصاحب بنب  عواطل اإلنسانية المتيج  ة رغ  

 . الصليب
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إلنساني، فهو من جهةذ بخرى وإن كان كالم المسيح ألمه يُرينا كماله ا   

ه " يا بمي" وليس " يا امربة" يرينا م دب اإللهي، ألنه براد بقوله  بن يوج 

وقد علمت هي من . نظرنا بن صلتها به كمخل ِّص به  من صلتها به كيم

خطابه إليها من على الصليب بن عالقته البيرية بها في هاب الحياة 

     .الحاضرة قد انتهت

. ، نرى الي اعه فيه ممث لة وال رافة م س مةيب الموَصىيوحنا الحب. 2

صحيح بنه ربى كتالب الرومان وغوغاف اليهود يقبضون على معل ِّمه فتركه 

ولكن ضميرب استيقظ، فعاد ليقل إلى جوار سيدب . م  باقي التالميا وهرب

وه  ينف اون فيه حك  الصلب، ول  يعد يخيى بيسه ، ب  ذهب ووقل ب وار 

وقفة ُا اعة، فنال بوقفته في ذلك الموقل الحرج ارت الوصية الصليب 

 ! بالعناية بيم المخلص دون بقية التالميا الاين هربوا

إن الوقوت ب وار الصليب وسط العار بى الكرازة به هو المحك      

الحقيقي للدين وا اعة المسيحي ب ىتبرهن بالخدمة الكنسية الظاهرب، ب  

وإن كانت آبم الخدمة ب ىقاس بالم د . الكنالسبالكرازة خارج جدران 

(. 11: 1رو)العتيد بن يُستعلن فيه، لكنها الطريق السلطاني لالك الم د 

بنه بخوه  "ولهاا كتب يوحنا للمضطه دين، وهو في منفاب، مغتبطاً مفتخراً 

 (. 9: 1رايا )واريكه  في الضيقة العظيمة وفي ملكو  المسيح وصبرب 

ا اعة يوحنا هو المحبة للمسيح، فكان يتكي على صدر المسيح، إن سر       

لقد وجد ابن اإلنسان في . ولهاا وقل ب وارب وقام ألمه بالواجب عوضاً عنه

ً ل  يتركه وقت اليدالد، فيين اليوم األصدقاف الاين ب  ً وفيا يوحنا صديقا

ين يخونون بصدقافه  ويحافظون على عالقا  الصداقة؟ وما ببعد الفرق ب

لقد سم  يوحنا قول المسيح للقابضين عليه، عن ! بمانة يوحنا وخيانة يهوذا

فلماذا يخاطر يوحنا بنفسه وي يف " دعوا هؤبف ياهبون: " ىالمياب

ر  ذلك كامن في المحبة التي هي بقوى من المو  فما هو ! لل ل ثة؟ سِّ

 برهاننا نحن على بننا بصدقاف من هاا الطراز؟

ً وبغلق " :لنسمعه يقول      من كان له معيية العال ، ونظر بخاب محتاجا

نع  فاساس هاا (. 14: 3يو1)" ؟بحيافب عنه، فكيل ىثبت محبة هللا فيه

ذا  وض  نفسه ألجلنا، فنحن ينبغي لنا بن نض  نفوسنا من " الحب بن 

وبعد بن ما  المسيح ألج  ابخوة، فه  كثير (. 11: 3يو 1)" بج  ابخوة

 ن بجله ؟ بن نمو  نحن م
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عندما سم  يوحنا المسيح يوصيه بيمه بخاها من ىلك الساعة إلى      

لقد بطاع ىوجيها  المسيح بسرعة . خاصته، وبقيت عندب إلى يوم وفاىها

ل  يعم  للنفقا  حساباً، ب  قبلها كيحسن ميراث ىركه . وبال ىردد بو ىامر

ع، كالك ب زال وكما بوصى المسيح يوحنا بيمه فيطا. المسيح على األرض

. المسيح يوصينا نحن بالفقراف إلعالته ، وبالكنيسة لبنيانها، وبالعال  لتبييرب

ن يطي ، ويبادر بالك من هاب الساعة؟ بب ينبغي بن يُطاع هللا بكثر من  فه  م 

الناس؟ بل  يقدم المسيح نفسه مثابً للطاعة حتى المو ؟ فلماذا ب نطي  

ل دمنع الخير عن أهله " داف العال  المحتاج؟ ىعليمه من القلب، ونلب ي ن

 (. 04: 3بمثال ) " حين يكو  في طاقة يدك أ  دفمله

 القديسة مريم المذراء: الموَصى بها. 3

يايقونه بقسى  القساةإن بماً ىرى فلاة كبدها معلَّقاً على صليب، وال نود      

رها إب وهي ىتمرق ب وما برق  . األسىاآلبم حتى يمو ، ب يمكن بن نتصو 

هي التي حملته وبرضعته، وى ي مت في ! السيل الاي ي وز في نفسها؟

بما اآلن فإنها ىقل لترى بعينيها ابنها . سبيله األخطار وجابت األمصار

الوحيد يمو ، ب مو  األبطال ب  مو  الم رمين، وليس بين األصحاب 

 ! فما برق  همومها. ب  بين األعداف والخصوم

ت مغمورة باألل ، لكن ل  يتسرب الييس إلى نفسها، ب  اعر  كيم، كان     

وبطاعت إرادة هللا الاي سمح بن يتم  بسرار فدالها وفداف العال ، فآمنت بن 

ابنها يُقدَّم ضحيةً لخالص البير جميعاً، بمن فيه  هي، فكان إيمانها عالجاً 

كانت . "ا كلفها من رمنإنها ل  ىعتار ببداً عن القيام بيي واجبذ مهم. آلبمها

ةُ الرب!" واقفة عند الصليب  !فهي كانت وب زالت ب م 

ً لحرنها، فانقيعت ظلمة غيوم الفراق ىحت      وقد برس  المسيح بلسما

باعة وصيته المباركة، فنالت العاراف المباركة م  الت ربة المنفا، وواجهت 

بنها ورجااها في وكان إيمانها في قدرة ا. المستقب  في نور ىلك الوصية

 . قيامته نوراً يضيف نفسها وباعثاً لصبرها وعرالها

ناكر ذلك عظةً للمتيلمين وعبرةً خاصة للنساف، فيقفن في بحرانهن     

. موقل العاراف، موقل التسلي  والصبر ال مي  والرجاف العامر باألم 

األل  والحق يقال بن م يف العاراف لتحمُّ  العار م  المسيح وصبرها على 

ب وار صليبه هو بكبر ارتذ لألنورة وبعظ  رفعةذ لمقام المربة، وهو الدلي  

دم والتواُّح بيسمى الفضال   .على قدرىها على القيام بيكبر الخِّ
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بتلك الكلمة بظهر  "هوذا أمك: ثم قال للتلميذ. يا امرأة، هوذا ابنك"    

  ىلمياب يوحنا بستودعها لعنايةو يُمه المتيلمةالرب اهتمامه الحاني ب

، والتى اظهر  كانت كلمة الرب األولى على الصليب ألج  بعداله     

، الثانية ألج  الخطاةالكلمة ، وم دب كا  الفادى الاى يرف  عنا خطايانا

والتى اظهر  سلطان وم د بهوىه فى كونه يُقدم وعد الحياة األبدية ويفتح 

والتى اظهر   ألج  القديسين الثالثةالكلمة وهاب الفردوس للص التالب، 

وكانت آبمه كافية ألن  ،ادة األل فيه كمال ناسوىه فى وقت كان يُعانى 

ىتيل  وكيل ي تاز السيل فى ينسى ك  اخص حوله، ولكن لما ربى امه 

هنا نراه اإلبن الذى فى كمال نع   .اهت  بها واستودعها لتلمياب يوحنا نفسها

. عة موىه يهت  بإمه ويرعى حقها الواجب، يُقدر األمومة، وفى ساناسوده

اكرم ابا  "ومن فوق الصليب يُقدم عظة عملية ويُتم  وصية ناموس هللا 

 ".وامك

ألنها ىراب يتيل  وهى ىع ر عن مواساىه، اإلبن يرى امه الحنون ىتيل ،      

وىرى دمااب ىنرت وهى ب ىستطي  بن ىوقفها، وىرى يبس حلقه وهى ب 

ىرى وخرا  المسامير وااوا  التاج التى . ه بقطرة مافىستطي  ان ىبلل

 ابولالك نر. قت ربسه وهى ب ىستطي  بن ىحتضنه وىخفل عنه اوجاعهوط

ويكلل يوحنا " هوذا ابنك"يت ه إليها وفى كلما  حانية يقول لها عن يوحنا 

  ".هوذا امك"قالالً 

بن يبدب في في عرس قانا ال لي  وهو على واك  لما كان الرب يسوع     

بما ". ما لى ولك يا امربة ل  ىي ِّ ساعتي بعد"ان از بعماله اإللهية قال ألمه 

اآلن فقد حانت ساعة إىمام ىدبيرب الخالصي، وهي ساعة المو  والوداع 

اآلن يقاسي آبماً بيرية فهو وهو ، التي سيختفي فيها اببن الوحيد لتلك األم

ً بعاطفة بيرية يستودع التي صار منها  قانا عرس كان في لما ألنه . إنسانا

ت نفسه  وهو على الصليب اظهر كمال ، بما اآلن واظهر م دب اإللهىعر 

عليه  بن األبناف ينبغي كيل الصالح يلق ن ىالمياب بقدوىه ناسوىه وكاالمعل  

التى قدم وىم  وصية  رةبخيبة الصليب هي من انتبن يعتنوا بوالديه ، وك

إن كان بحد ب يعتني بخاصته، وب  " الكتاب قالال هاا يوصيناول. الناموس

 (.1:5ىي 1" )سيما به  بيته، فقد بنكر ابيمان، وهو ار من غير المؤمن

ة، وجعلها ىحت عناية       ىفك ر الرب في بمه غير مبال بمعاناة آبمه المر 

وباار عليها بن . التلميا المحبوب وبوصاب بن ييخاها إلى بيته ويعتبرها بمه

وهنا . ىعتبرب ابنها الحقيقي، هاا الاي يحبه الحاني يح  مكان ابنها الطبيعي
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اهت  بيمه  (.10:02خر")بكرم ببا  وبمك: "الناموستم  وصية ينرى الرب 

احبه بستودعها لهاا التلميا الاي و عندما حل ت بها هاب اليدة وابضطراب

 لها من كرامةيا .بخاها بفرح إلى بيتهووصيته وحقق مييئة هللا الاى 

بية كرامة منحها الرب للرسول يوحنا إذ استودع والدىه لهاا           

كان ببد بن ىحرن وىتطلب الحماية، ولالك فقد بستيمن ىلمياب  !التلميا

ً بالمحبة التي لما بدركه بخاها إلى "ا التلميا المحبوب عليها إذ ربطهما معا

 ".خاصته

 

 ؟ " ذا دركتنيإلهي إلهي لما: "الكلمة الرابمة

 (11- 15:04مت )

وىسافلوا لماذا صلى  ، وىحيرواارىبك المسيحيون على مدى األجيال     

   !؟األب ولو إلى لحظة واحدةىركه فه    !!!المسيح هاب الصالة؟ 

 .بن بهوىه ىر  ناسوىهد ىر  اإلبن، بو بن األب قب ىعني  آلةهاب الص     

  لهوده لم يترك ناسوده إ"يعترت  إيماننا المسيحى بالهو  المسيحف

، ناسوىه ، ألنه لو كان بهوىه قد إنفص  عن"لحظة واحدة ول طرفة عين

ما إعتُبِّر   كفارىه غير محدودة، ىعطي فداًف غير محدود، يكفي لغفران 

  .جمي  الخطايا ل مي  البير في جمي  األجيال

 ؟"لماذا دركتنى:"ما ممنى عبارة 

هوذا ىيىى ساعة وقد "ب لإلبن، ألن الرب قال لتالمياب اآلل  يحدث ىر      

بىت اآلن ىتفرقون فيها ك  واحد إلى خاصته وىتركوننى وحدى وبنا لست 

  (.11:11يو" )في اآلب واآلب فيه ابن"، "وحدى ألن اآلب معى

 ىر : اإلنفصال، وإنما معناها" إلهى إلهى لماذا ىركتنى"ى ليس معن      

بما من جهة   .هاا من جهة النفس  .هي على الخطيةالغضب اإلل لتحم 

س العااب وباعر به كان ممكناً بب ييعر بيل ، بقوة   .ال سد، فقد ىركتني بحِّ

صورية ول  ىت  اآلبم فعالً،  عملية الصلبولو حدث ذلك لكانت   ..الالهو 

 ..وبالتالي ل  يدف  رمن الخطية، ول  يت  علمية الفداف
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من اج  هاا  ألنه ،اإلبن يتيل ، واإلبن ق بِّ   هاا التَّْر ب ولكن ىر  اآل     

ً بإىفاق  ..جاف كا   ..من بج  محبته للبير، ومن بج  وفاف العدل  ..كان ىارِّ

ل  يكن ىركاً  ..، دون بن ينفص  عنهاجرة خطايانا ىركه يتيل  ويبال، ويدف 

 ً دَّمها له اآلب، وقال إن اإلبن ارب الكيس التي ق  ..بقنومياً، ب  ىركاً ىدبيريا

 . وبطاع حتى المو ؛ مو  الصليب، بك  خضوع  ".لتكن مييئتك"له 

دقابل هللا ، حيث لهى ضد الخطيةاإلفملى الصليب نرى جانب الغضب      

دقابل هللا . "إثم جميمنا"القدوس البار الديا  مع من يحمل خطايانا 

، رأسه كل خطايانابديلنا الذى وضمت على المزمجر المادل مع الفدية، 

 (12:53اش ) " ُسرَّ أ  يسحقه بالحز "ألنه 

اصطحبه ببوب طفالً لنفرض بن ولتقريب الصورة ألذهاننا، م  الفارق،      

اج وبمسكه ببوب بيديه،   .إلجراف عملية جراحية له، كفتح دم  مثالً بو خر 

ً بيبيه    !".؟ليه سيبتني"وبدب الطبيب يعم  عمله، والطف  يصرو مستغيثا

وهو في الواق  ل  يتركه، ب  هو ممسك به بيدة، ولكنه قد ىركه لألل ، 

نقوله لم رد   ..هاا النوع من التر ، م  عدم اإلنفصال  ..وىركه في حب

 ..ىقريب المعنى، والقياس م  الفارق

، حي  حقيقيةكفارية كانت آبماً آبم الصلب ىعني بن " ىركتني"إن عبارة 

كابيحة محرقة، وكابيحة إر  ىيتع  فيه على المسيح ي الغضب اإلله انسكب

 ..ىتحول الابيحة إلى رماد، وىوفي عدل هللا كامالً حتى النار اإللهية 

إنما " الهي الهي لماذا ىركتنى"كثير من المفسرين يرون بن الرب بقوله      

ر اليهود ب  يضلون إذ"كانوا   .الاي يبدب بهاب العبارة 00بمرمور  كان يُا ك ِّ

، فيحاله  (39:5يو" )هي التي ىيهد لي"، (09:00متى " )يعرفون الكتب

 وماذا في هاا المرمور عنه؟. السيد المسيح إلى هاا المرمور بالاا 

سو    ..ثقبوا يدي وقدمي، وأحصوا كل عظامي"فيه  وهم ينظرو  ويتفرَّ

  (.11،14ع" )يقسمو  ثيابي بينهم، وعلى قميصي يقترعو   .فيَّ 

بن داود النبي الاي قال هاا المرمور، ل  يثقب بحد يديه وب قدميه،  وواضح

وإنما هاا المرمور، قد   ..ول  يقس  بحد ريابه، ول  يقترعوا على قميصه

إذهبوا   :وكين المسيح على الصليب يقول له   بروح النبوة عن المسيح،قيل

ىروا   ..عنيوإنظروا ما قي  !" ؟إلهى إلهى لماذا دردكتي"وإقربوا مرمور 

 ً  :بنه قي  فيه عني بيضا
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كل الذين يرونني يستهزئو  بي،   .عاٌر عند البشر، ومحتقر الشمب"

إدَكل على الرب فليُنَجه، ليُْنِقذَهُ : يفغرو  الشفاه وينغضو  الرأس قائلين

إنه   ..إن فحصنا ك  المرمور  ويعوزنا الوقت (.1-1ع!" )ألنه ُسرَّ به

هُه  إليه، وفتح بذهانه  صورة واضحة آلبم المس يح على الصليب، وجَّ

 (.15:01 لو)بعد قيامته  ليفهموا الكتب

ولكن ل  يق   ". قد بُْكمِّ "ك  نص المرمور بدب يتحقق، لالك قال بعد حين 

، ألنه هنا  عبارة بخرى "بلهي بلهي لماذا ىركتنى؟"مباارة بعد " قد بكم "

قّودي، ولصو شقفة ت مثل يبس"في المرمور ل  ىكتم  بعد وهي عبارة 

ً ستتحقق بعد حين عندما   (.15ع" )لساني بحنكي إن هاب العبارة بيضا

 ".قد اكم "لالك قال بعدها   ".بنا عطيان: "يقول

 ؟"إلهي، إلهى: "ولكن لماذا قال المسيح

ً عن البيرية      بخلى ذاىه، وبخا اك  "قالها ألنه   .لقد قالها بصفته نالبا

د  في الهيئة كإنسانالعبد، صالراً    (.1،4:0فيلبى " )ابه الناس، وقد ُوجِّ

ض    نفسه"قالها ألنه    (.9:0في" )مو  الصليببطاع حتى المو ؛ "و" و 

إنه يتكل  اآلن كإبن لإلنسان، بخا طبيعة اإلنسان، وبخا موضعه، ووقل 

ً عن اإلنسان وبديالً عنه بما هللا، كابن بير،  وضعت عليه ك  خطايا نالبا

ً  لبيريةا  ..وهو اآلن يدف  ديونه  جميعا

وإذ وضعت عليه ك  خطايا   ..هنا نرى البيرية كلها ىتكل  على فمه     

، وموض  غضب هللا، لالك ىصرو هللا البير، والخطية إنفصال عن

مقا  .!".آلهي، لماذا ىركتني؟.. إلهى: "البيرية على فمه ا ىكال: لمصدر ال ق  األنب  .مو

 !!عن البيرية في باياف كثيرة، إن ل  يكن في ك  األايافالرب لقد ناب      

الرب من السماف بارت على بني البير، : "الناموس ناب عنا في طاعة

ْن يعم    .ال مي  زاغوا وفسدوا  .لينظر ه  من فاهِّ  طالب هللا ليس م 

وجاف المسيح، فناب عن   (.3،0:11مرمور " )صالحاً، ليس وب واحد

  (.15:3مت " )يُك م ِّ  ك  بر  "، ونفا الناموس لكي اآلبالبير في طاعة 

وهكاا ناب عن البيرية في ىقدي  حياة طاهرة .. عمادب كما ذكر  وقت

 ..اآلب مقبولة بمام هللا

الاي بال خطية صار " هاود ْف  رمنناب المسيح عنا فى حم  خطايانا      

واحتم  ك    .وإحتم  ك  لعنة الناموس  (.01:5كو 0)" خطية ألجلنا

http://st-takla.org/
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وكنالب عن البيرية قال   .غضب هللا على الخطاة بك  ما فيه من مرارة

فل  يكن الرب يعبر عن نوعاً من اإلحت اج بو   "إلهي إلهي، لماذا ىركتني؟"

 .اليكوى، ب  إعالن عن فدافب للبيرية، سالر في طريق التمام

وبهاا   ..اآلب ن الك  ول  يتر  واحداً، ىركه الك  حتىوهاا الاي بعا     

دف  رمن الخطية، وىحمَّ  الغضب، وخرج منتصراً بعد بن جاز معصرة 

 ..األل  وحدب، نفساً وجسداً 

إن كانت الخطية ىسبب  .وفي هاا كله بعطانا دروساً، لكي نحترس نحن     

كر ربنا يسوع المسيح فلنيك  هاا التر ، وك  هاا التخلي، وك  هاا األل ، 

   (.15:5بفسس )نسلك نحن بتدقيق ونُس ب ِّحه على ك  هاا الحب والبال، ول

، ىعطينا الكثير من العراف كلما نق  في "لماذا ىركتني"إن عبارة       

، وسلَّمه لهاا (00:1رو" )ابنهل  ييفق على اآلب إن كان هللا "  ..الضيقا 

ر ن   !؟اآلب حن على اآلبم التي يسمح بها هللاالعااب والحرن، فلماذا نتامَّ

: قد سُرَّ بن يسحق بالحرن إبنه الوحيد الحبيب الاي قال عنهاآلب إن كان 

ر " وم  ذلك فنحن ل    (.14:3متى " )هاا هو إبني الحبيب الاي به سُرِّ

على الرغ  من إستحقاقنا لك  بل ، فلماذا آبم المسيح نتعرض لييف من ك  

 الضيقا ؟ إذن نتامر على

صار خطية ألنه ابنه المت سد البار الاى ل  يفع  خطية، هللا عن ىخلى      

وقد (. 30:1رو " )عن ابنه ب  باله بجلنا بجمعينييفق هللا ولهاا ل  . ألجلنا

نحن حسبناب ُمصاباً، : "بدر  ذلك ااعياف النبي فنطق بما يوحي بالك

ً من هللا ومالوبً  بما الرب فُسر ...يه إر  جميعناوض  علوالرب ... مضروبا

" ىركه"ا  ف(. 10-4:53اش ) "بين يسحقه بالحرن إن جع  نفسه ذبيحة إر 

ل  يتخ  األب عن اببن ، ولكنه "لألل ل  ييفق عليه ب  سل مه "بمعنى بنه 

 (11:03لو)ستودع روحه في يدي ببيه نرى اإلبن ياية بنه في النه

جع  الاي ل  يعرت خطي ة، خطي ة بجلنا، " نع  على الصليب نرى هللا     

وبية اركة للنور م  : "، وان هللا نور(01:5كو 0" )لنصير نحن بر  هللا فيه

، وبن المسيح لبس طبيعتنا البيرية، ورضي بن (11:1كو  0")الظلمة

ً منه علينا من  يحم  خطايا البيرية كلها لكي يُعاقب عليها باسمنا، إافاقا

ولالك كان ب بد بن يتخلى . هللا وعااب ال حي  األبدي ابنفصال األبدي عن

. عنه األب برناف حمله لتلك الخطايا التي ب ىحصى بنه ب يطيق الخطي ة

؟ ىعني بن األب ىخلى عنه باعتبارب " لماذا ىركتني: "إذن، فقوله لألب
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الكلمة المت سد حتى يتحم  بالكام  عقوبتنا ونحن فيه وهو حاملنا في 

  .هاا هو معنى الفدافجسدب، و

لقد اجتاز الرب بسوب موقل في الوجود على اإلطالق، وبقوة بهوىه      

ل ال ل ثة إلى افض  موقل في الوجود وهو خالص البيرية . المطلق حو 

كما انه عل منا بصرخة هاب الكلمة الرابعة عما ي ب بن نفع  في ابي  

نيرح له احتياجنا إليه وهو بن نصرو إلى هللا من بعماق قلوبنا و: ضيقاىنا

بالتيكيد لن يح ب وجهه عنا، حي  إن ىخل ي األب المؤقت عن اببن ر  

: إقامته له في اليوم الثال  يمنحنا يقين حضرىه ومعييته غير المنقطعة لنا

 .( 05:1كو1")إن هللا بالحقيقة فيك "

، وفي عرفت األرض ربها الاي ىكل " لماذا ىركتني: "الرب عندما قال     

. الحال ىرلرلت وانيق الح اب وىوار  اليمس وىيققت الصخور

والع يب بن الحاضرين من الاين كانوا قد بنكروب عندما ربوا هاب كلها، 

ً كان هاا ابن هللا"اعترفوا انه  وهكاا كانت هاب (. 51:04مت " )حقا

ً في هياج الطبيعة"الهي الهي لماذا ىركتني: "الصرخة بظلمت ، و، سببا

راف اإلنسان على خالقها ورفض حرن الخليقة كلها على افت مس، وكانالي

 .(01:0بط 1")حم  هو بنفسه خطايانا في جسدب على الخيبة"الاى ، حبه

 

 "أنا عطشا : "الكلمة الخامسة

ً لنبوة الكتاب " أنا عطشا "      وفى عطيى "كلمة قالها الرب ىتميما

بعد هاا ربى يسوع بن  "لفع  وهاا ما حدث با (.01: 19مر)"يسقوننى خالً 

وكان بناف موضوعاً . "بنا عطيان: "ك  ايف قد كم  ، فلكي يت  الكتاب قال

مملوًف خالً، فملئوا اسفن ة من الخ ، ووضعوها على زوفا وقدموها إلى 

 .وهكاا ىمت نبوة الكتاب )09- 01:19يو )" فمه

. م المسيح ال سديةكانت الكلمة الوحيدة التى ىُعبر عن آب" أنا عطشا "     

بدد رطوبة وىالعطا، ةٌ بين ىُثير كفيلبم التى اجتاز فيها الرب كانت األف

فقد ف قد الرب كمية كبيرة من . بالوخرا  المب رحة هلهبىال سد الطبيعية، و

دمه في ال لد والصلب، وهكاا جل جسد الرب وجل لسانه وحلقه، وك  

اقفةذ يبست مث  " داود عنهىنبي  ذلك بسبب مدة الصلب الطويلة كما سبق بن

 (.15:00رم")قوىي، ولصق لساني بحنكي
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من ييرب من الماف الاي بعطيه بنا فلن : "ذا  الاي قال للسامرية     

خالق الماف احتاج إلى "! بنا عطيان"يقول ، (11:1يو" )يعطا إلى األبد

"  ياب الحيةىركوني بنا ينبوع الم" الاى قال ينبوع الماء الحيالماف، وها هو 

الاى الاي اخرج الماف من الصخرة ليعبه في القدي ، خالق الماف والحياة، 

من آمن بي، كما قال . إن عطا بحد فليقب  إلي  وييرب"نادى قالالً 

بنا بُعطي العطيان من ينبوع .. . تاب، ى ري من بطنه انهار ماف حيالك

 ً يصير إنسانا بهاب ، (1:01را، 39-34:4يو، 13:0ار )"ماف الحياة م انا

 ! الدرجة من الضعل حتى يعطا مث  خليقته

صرخة إنسان يمو  طالباً الماف، وهاب الصرخة ىعني بن  "بنا عطيان"     

جسد مخلصنا ل  يكن خيابً كما ظن البعض مث  بصحاب بدعة الدوسيتية 

ومن بعده  المبتدع بوطاخي، ب  إنه اخا طبيعتنا البيرية كما هي بال 

 .وهاا بمر منطقي لكي يخل ص طبيعتنا البيرية كما هينقصان، 

كان في بورالي  في ذلك الوقت طالفة من النساف الُمحبا  للخير ممن      

وقد قُد م . ُكن  يقدمن للمحكوم عليه  بالصلب خمراً من النوع المخد ر قليالً 

وبراد بن للرب يسوع من هاا الخمر قب  الصليب، ولكنه رفضه حتى 

 !ليروي عطيه صالبيهىوس  إلى عندما ولكنه . س األل  كامالً ييرب كي

دين من الرحمة ،"بنا عطيان"وقال  ، حتى انه  بدبً من بن كانوا م ر 

يعطوب ما يطفئ عطيه بعطوب ما يريدب ادة، قد موا له خالً بو خمراً رديئاً 

اً، وي علون في طعامي علقم" كما ىنبي داود النبى عنه مما يستعمله ال نود،

 (.01:19مر)"وفي عطيي يسقونني خالً 

اسمعوب يقول  كيف واين؟" أنا عطشا "لكن مخلصنا لم يزل يقول      

فيقول " عطياناً فسقينا .. يارب متى ربينا  "فيُسيل " عطيت فسقيتمونى"

فحي  يكون " بما انك  فعلتموب بيحد اخوىى هؤبف األصاغر فبى فعلت "

المرض بو فى الس ون بو محتاجين إلى اخوة واخوا  للرب على فارش 

زيارة ىؤنس وحيته  بو إلى يد المعونة ىخفل آآلمه  بو ىحم  كيس ماف 

من ىعب نفسه يرى "لتبرد افاه  اليابسة فهنا  الرب يسوع ييرب وييب  

ربما ىكون هاب خدما  بسيطة فى الخفاف وليست ظاهرة ي رى . "وييب 

س، ولكن هاب الخدما  البسيطة ىُعلن عليها الناس لينالوا المدح من النا

مسيحية حقيقية، وهى خدما  لن يضي  اجرها ألنها ُصنعت للرب، وقد 

 ".كيس ماف بارد باسمى ب يضي  اجرب"وعد 
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ومن  .من يعطا فليي : "رايا هيسفر الكانت آخر كلما  الرب في      

 ً هة  وب ىرال هاب الدعوة(. 14:00را )يُرد فلييخا ماف حياة م انا موج 

ل مي  المسافرين في برية خطايا هاا العال  حي  اآلبار الميققة التي ب 

ىضبط ماف، لكي يُقدم له  المسيح ماف الحياة الاي ب ينضب معينه، والاين 

لن ي وعوا بعد، ولن " يستمتعون بوعد الكتاب القال يقبلون المسيح 

بن الخروت الاي يعطيوا بعد، وب ىق  عليه  اليمس وب ايف من الحر، 

في وسط العرش يرعاه ، ويقتاده  إلى ينابي  ماف حي ة ويمسح هللا ك  دمعة 

: فه  ىعطا للمسيح نب  الماف الحى وىقول(. 14-11:4را")من عيونه 

 ". نع  يا رب، فكما عطيت ألجلي على الصليب، هكاا بنا عطيان إليك"

 

 (31: 09يوحنا " )قد أُكمل: "الكلمة السادسة
 

 .نتصارقالها الرب بصو  عظي  لتعنى الغلبة واإلصيحة " اُكملقد "      

إلكمال عم  الفداف كلمة ىتألأل بنيوة الفرح  .العام  وقد اكم  العم صيحة 

كلمة جامعة ااملة ألمور . بن ر المسيح الوعود وبى  العهودفقد  .ىالكفار

لت في المسيح من ك  جهة، سواف من جهة عداوة ا ليهود له، بو عظيمة بُكمِّ

من جهة قصد هللا فيه، بو من ىتمي  نبوا  الكتب المقدسة عنه، بو إاارا  

الناموس الطقسي إليه، بو عالج خطية البير به، وإن از عم  الفداف 

نحن الاين انتهت إلينا آوخر الدهور بن ومن امتيازنا الع يب . بواسطته

 ". قد بكم " لنرى ما  نتيم  هاب الكلمة، ومباهج الفدافنيار  المسيح فى 

 أكمل اليهود إثمهمعلى الصليب . 0

آخر طلقةذ في جعبة فى زمن ى سد الرب بالصليب بطلق اليهود      

جحدوا . نباوا ىعليمه. فمنا ظهورب بينه  ل  يقبلوب. عداوىه  للمسيح

 .وبخيراً قبضوا عليه مكبالً بالقيود وساقوب للقضاف. جدفوا عليه. مع راىه

امام  اهدوا عليه زوراً و ،نتفوا ذقنه. بصقوا على وجهه. لى خد بلطموب ع 

رقبوا . جلدوا ظهرب بالسياط، ووخروا ربسه بإكلي  اليو  الرومان الاين

اقتسموا ريابه حتى . عل قوب على خيبة بين لصين. يديه ورجليه بالمسامير

ً ويُطرح من غير كفن   مث لوا به ار ىمثي  ونكلوا به بان. يمو  عاريا

قدموا له الخ  والمر وسط عاصفة من الهرف يطلب ماًف، وآخر الك  . ىنكي 

 وه  كان في مقدوره  بن يعملوا ايئاً بكثر من هاا؟ . والتعيير
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ب؟ بل  ييفق على اإلنسانية؟ بل  يفتح       وماذا فع ؟ بل  يعلن حق هللا وبر 

  .العمي ويطهر البرص ويحيي الموىى؟عيون 

 زليأكمل القصد األ. 2

ل  يبغت الصليُب المسيح  من حي  ل  يحتسبه، ول  يداهمه من حي  ل       

قدَّم المسيح نفسه   بروحذ "حي  األزمنة األزلية  فىب  كان هاا . يتوقعه

( 11: 9عب )بزلي ليُطه ر ضمالرنا من بعمالذ ميتة، لنخدم هللا الحي 

وك  الاين ( 09: 1يو)" حمل هللا الذي يرفع خطية المالم" وُعرت بنه 

" و " مدعوون" و " معيَّنون" و" معروفون" سيقبلون كفارىه وفدافب ه  

رون دون" و " مبرَّ  (. 32 -09: 1رومية )في المسيح منا القدم " مم َّ

، وبطاع حتى المو  مو  الصليب، اكم  القصد األزلىإن المسيح نع       

ن عليه مرارة الصلي وما (. 0: 10عب )ب ووجد في حالوة الطاعة ما هو 

كانت طاعة إسحاق ألبيه وهو مور ق على المابح إب رمراً بسيطاً لخضوع 

استيقظ يا سيف على راعّي وعلى رجل " : المسيح التام لآلب، القال 

وما كانت محبة العبد لسيدب، (. 4: 13ز  )  "رفقتي، يقول رب الجنود

ع للخدم إب ( 01خر) ة مدى الحياة وقبوله بن يثقب بذنه بمثقبذ عالمة التطوٌّ

هأنذا أجيء ألفمل مشيئتك "  مثابً ضئيالً لمحبة المسيح وطاعته حي  قال

وإن كانت معصية آدم األول صيَّر  الكثيرين (. 9: 12عب ) " يا هللا

ىصي ر الكثيرين " آدم الثاني" خطاة، فمن دواعي سرورنا وىهليلنا بن طاعة 

 (. 15: 9كو 0)ى عطيته التي ب ىُعبَّر عنها فيكراً   عل( 19: 5رو)ببراراً 

 أُكِمل المكتوب. 3

إعالنا  األنبياف الاين ىنبيوا بها ! اآلن تإن نبوا  ستة آبت سنة ىتحقق     

ر بحاافيرها ة ما قد ىحقق في . عن المسيح ىُن   لقد سبقوا وربوا بعين النبو 

(. 15: 3 ىك)م ف الرمان، فآدم ربى نس  المربة يسحق ربس الحية 

، وبيوب (3: 10ىك ) وإبراهي  ربى نسالً ىتبار  فيه جمي  قبال  األرض 

وداود ربى مسكيناً رقبوا ( 05: 19بي ) ربى ولي اً يقوم بخيراً على األرض 

، وإاعياف ربى عبد الرب م روحاً من بج  (11: 00مرمور )يديه ورجليه 

ناا" ، وإرميا ربى ٌغصناً يٌدعى (5: 53إش )معاصينا   ،1: 03بر" )لرب برٌّ

ً يٌقط  وييىي بالبر األبدي (. 11: 33 ، (01: 9دا )ودانيال ربى مسيحا

ً ي اب اعبه بحبال البير وُربُط المحبة  ، (1: 11هو) وهوا  ربى إلها

: 5مي )وميخا ربى ُمدب ِّراً يرعى اعبه، ومخارجه منا القدي  منا بيام األزل 
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، وزكريا ربى يد ْين (15: 1نا )بالسالم ، وناحوم ربى قدمي مبي رذ منادذ (0

، ومالخي ربى امس البر (1: 13ز  )م روحت ْين في بيت األحباف 

 (. 0: 1مال )واليفاف في بجنحتها 

ا  السابقة ل  ىسقط منها كلمة واحدة إلى األرض، ب  نع        إن جمي  النبو 

عة األخيرة ويدهينا بن نرى منها فقط ما ى   في مدى األرب  والعيرين سا

فك  حركة بو سكون بين بفال  السماف بو طبقا  األرض، . من حياة المسيح

وك  قول بو عم  بين بقطاب السياسة بو رجاب  الدين، وك  صغيرة بو 

كبيرة مما بىاب المواطنون بو األجانب، وك  ايف خطير بو حقير مما له 

ها، والخ  عالقة بالصلب من الفضة بعددها، والثياب وابقتراع علي

وصورة ىقديمه، والحربة ومن يُطعن بها، وخيبة الصلب وىوسُّطها بين 

اللصوص، إلى ك  ما حدث في ذلك الوقت، إنما كان صورة مطابقة ىمام 

ة، وبن  المطابقة لك  ما هو مكتوب، مما دل  على بن المسيح هو روح النبو 

 ". قد بكم " فيه ك  ايف 

ً ع      أُحصيت كل " حتى قد ى  ن المسيح فإن كان ك  ايف مكتوبا

إ  جميع شمور " : الوعد القال لنثق فى ف  ( 14  :00مر ) "عظامه

د لنا عناية اآلب السماوي   (32: 12 مت) " رؤوسكم محصاة وهاا يؤك ِّ

فإن كانت عين هللا ىكللنا من   !التامة بنا حتى في بىفه بمورنا الطفيفة

، فه  يوجد م  (04: 33ىثنية ) ىحت السماف، واألذرع األبدية ىرفعنا من 

 ! هاا موض  للخوت مما نسميه مفاجآ  الحياة؟

وإن كانت بقوال األنبياف عن اى ضاعذ المسيح قد ىم ت حرفاً بحرت، فال      

وإن كان به  العال  اليوم . بد بن ىت  بقواله  عن م يئه رانيةً بكمالذ ىام

، فال بد بن يحضره  هنا وهنا منيغلون يتناسون م يف المسيح رانيةً وه  

ن ر   نسم  الصو  للمرة األخيرة  المسيح بغتة، ويُ ري قضافب المحتوم، ومِّ

 ". قد ى   : " يقول

 أُكمل الناموس الطقسي . 4

بكم  المسيح بصليبه ناموس األحكام والفرالض المؤق تة، الاي استخدمه      

  الصور والرسوم في هللا في إرااد اعبه إلى الفادي كما يستخدم المعل  

إرااد األطفال إلى الحقالق، فقد بعطى هللا بني إسرالي  الناموس رمراً 

وبما بن الظالل . وظالً، لينيئ في الناس انتباهاً ورجاًف في األاياف األفض 

ي ب بن ىفسح م ابً للحقالق، فال حاجة بعد للكاهن بن يربط الابيحة بقرون 
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، وب حاجة بعد للفصح، عيد بعياد الابالح المابح، وب حاجة بعد إلى دم

 صرناألننا ( 4: 5كو  1) " فصحنا المسيح قد ذُبح ألجلنا" اليهود، ألن 

 .نستمت  ب بظ  األاياف ب  بحقيقتها وذاىيتها اآلن

ول  يعالج المسيح ناموس موسى فقط إذ رف  لعنته وبكم  رموزب، ب       

ً بمر اإلنسان كله، فاإلنس ان األول ُصن  من ىرابذ وسقط، عالج بيضا

إن نيابة آدم ىبط  بمام نيابة  ! والمسيح اليوم يصنعه جديداً ليحيا إلى األبد

المسيح، وعهد نوح ب يُاكر بمام عهد المسيح، ودم الابالح ب يُقاس بدم 

المسيح، وهتافا  اليوبي  ىختفي بمام هتافا  اإلن ي ، ومباهج األعياد ب 

ً بمام بفراح الخالص، وراحة السبو  ب ىوازي سالم الروح  ىُحسب ايئا

القدس، والختان الظاهر في اللح  ب يحاكي ختان القلب بالروح، واألرض 

 . التي ىفيض لبناً وعسالً ب ىعادل ميراث القديسين في النور

باار الهيك  بمحتوياىه للمسيح الاي هو استعالن م د هللا، وكان كهنة       

ر ملو  بني إسرالي  إلى ذا  العهد القدي   م  إاارة لرليس كهنتنا األعظ ، ور 

ر بنبياف التوراة لخدمة ذا  الاي هو كلمة هللا  م  الاي ليس لملكه انقضاف، ور 

( 14: 1كو )فالمسيح إذاً هو الك  في الك ، وفيه يقوم الك  . ورس  جوهرب

 ". قد بكم " وبه ك  ايف 

 كمل شرُّ البشريةعلى الصليب . 5

ة" قد بكم  " " : ار البيرية، بو كما قال النبي دانيال عن ذلك بروح النبو 

لقد ساد  الخطية (. 01: 9دا ) " جاءت نهاية اإلثم ليؤدَى بالبّر األبدي

على األرض منا البدف، فنرلت مياب الطوفان ول  ىقدر بن ىمحو الخطية 

، وفتحت (19ىك )، وسقطت النار من السماف ول  ىقدر بن ىحرقها (4ىك)

، وجاف  اليريعة برعودها (11 عدد) األرض فاها ول  ىقدر بن ىبتلعها 

، ورار  الحروب العاىية بما فيها من سبيذ (19خر ) ول  ىقدر بن ىرعرعها 

ول  ىرل الخطية ىنمو حتى ى اسر  وسمَّر  . ونفي ول  ىقدر بن ىنفيها

عركة جرحاً ولكن الخطية ُجرحت في ىلك الم. ُمعطي اليريعة على خيبة

ن ظن وب المغلوب غالباً   !  (11: 0عب )مميتاً، فصار المسيح الابيح ذابحاً، وم 

، وليس من يقدر إلى العال ، وساد  باألل  والمو إن الخطية دخلت نع       

رف  خطية العال ، وولكن جاف حم  هللا (. 10: 5رو )بن ينتصر ضدها 

(. 15: 5رو )نا لحك  البر والحياة بطلها وبماىها وبزالها نهالياً، وبخضعيف

، (1: 13ز  ) ع المفتوح للتطهير من الخطية والن اسةوالينب وهكاا ُوجد
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وُعقد بدم الصليب عهد للصفح عن الخطايا السالفة، فإذا األاياف العتيقة قد 

 (! 14: 5كو  0)مضت، وك  ايف قد صار جديداً 

ر صك خطايانا بالمسامير       وُكتب لنا بحروت ( 11: 0كو )لقد ُسم 

! حمراف صك البرافة من الخطية من حي  جرمها وقوىها وقصاصها

واآل  يُطرح رئيس هذا " : ُصلبت الخطية بالصليب، فتحقق قول المسيح

ا  كانت الخطية حلقة اىصال بين الييطان (. 31: 10يو)" المالم خارجا

وأنا " : الوعدوالبير، واآلن ُكسر  ىلك الحلقة، وانفكت ىلك الرابطة وى   

  (. 30: 10يو) " إ  اردفمُت عن األرض أجذب إليَّ الجميع

 أُكملت حياة المسيح على األرض . 6

ن مرحلة الت سد، بك  ما فيها من بعلن المسيح ب، فى صليب المسيح     

كيل ب وقد مر   زوبعة . اىضاع، ىواك بن ىنقضي، فطابت نفسه وفرح

بحر األهوال وها هو يص  إلى ااطىف  اآلآلم وصار ال و صافياً، وعبر

الم د منتصراً، وقط  آخر مرحلة في سياحته األرضية واقترب إلى الوطن 

السماوي، وبى   ال هاد، وبُكم  السعي وبحت بكالي  الفوز المبين، وبُسدل 

لقد صار بينه . الستار على اقاوة األرض، وُكيل النقاب عن سعادة السماف

وما بحلى قوله الاي ين   عن . ستستقبله بم اد األزلوبين الفردوس خطوة، ف

ا، وأما أنتم " : يقين وييل  عن ارىياح بمد قليٍل ل يراني المالم أيضا

 (.19: 11يو) " إني أنا حٌي، فأنتم ستَحيو . فترونني

آلم " فإذاً بيها المؤمنون ب بد من بلوغ النهاية ومسك الختام، فإن      

 (. 11: 1رو )" قاس بالمجد المتيد أ  يُستملن فيناالزما  الحاضر ل دُ 

  أُكمل الفداء. 7 

ً ب قيام منه، ولكن . الفداف" قد بكم " نع   صحيح بن اإلنسان سقط سقوطا

جاف الفادي والولي واحتم  عنا ك  ما ي ب بن نحتمله، ودف  الثمن دماً 

أنا هو " : قول لنازكياً كريماً، وبصبحنا في حِّ  ذ من خطايانا السالفة، وهو ي

وبصبح (. 05: 13إش )" الماحي ذنوبك ألجل نفسي وخطاياك ل أذكرها

الفداف من حي  هو عم  هللا بالمسيح وليمة مهيية جاهرة كاملة ب يحرمنا 

اليوم ا  سممتم صوده فال دقسُّوا " : لالك يقول. منها بحدٌ، إب إذا ىيخرنا

 (.1: 3عب ، 1 -4: 95مر ) " قلوبكم
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فبالنسبة . والفداف من حي  حصولنا عليه هو ماضذ وحاضر ومستقب      

بما في الحاضر فنحص  على الت ديد . للماضي ننال غفران ك  ما فا 

والتقديس والسالم، بما في المستقب  فنحص  على قيامة األجساد وحياة 

لقد ىمت الكفارة واستراح المسيح من عملها، وبصبحنا ننال . الدهر اآلىي

. هذه هي الراحة" اف باستحقاقها ونحن مغتبطون بعم  المسيح ألجلنا الفد

 (. 10: 01إش ) " أريحوا الرازح

 فى نفوسنا؟" قد أُكمل"ما هو دأثير كلمة المسيح 

 .بول حقيقة ظاهرة ملموسة ىمتلك مياعرنا هي اإلقرار بالهو  المسيح     

ً على حياى ض فإن موىه األلي  كان في نظر بعداله قاضيا ً بن يقو  ه، وكافيا

ولكن ايئاً من هاا ل   .مخلص البيرحصون دعواب بنه المسيح ابن هللا، وبن 

فقد وفى عهدب ". قد بُكم " بن ك  ايف بك  انتصار يحدث، ب  صرح 

 . وفدى خليقته

وراني حقيقة رالعة ىسود على قلوبنا هي قبول خالص المسيح الكام        

على عمله ايئاً، ألن عمله كام ، والكام   كما هو، فليس علينا بن نضيل

فليس علينا بن نكف ر عن سيئاىنا باحتمال اآلآلم  .غير قاب  للتحسين بو التكملة

بو نيتري غفران خطايانا باألعمال الصالحة، فك  هاا عيب في حق 

إنما علينا فقط قبول هاا الخالص بإيمانذ كام ، ينيىف فينا فرحاً . الصليب

  .به وحباً له

هي ىكريس نفوسنا  قلوبناورال  حقيقة ىرىس  في ذهننا وىنطب  على     

فهو له الم د قد س نفسه ألجلنا وبكم  ك  ايف بال ىفريط، وجاد  .للمسيح

ي ةً  ْرضِّ بك  نقطة من دمه، فخليق بنا بن نكرس بجسادنا ذبيحة حية مقدسة م 

 (. 1: 10رو )عند هللا، عبادىنا العقلية 

نصبو إليها هي األمانة حتى المو ، فقد كان ي ب بن قيقة حراب  و      

المسيح رابتاً إلى النهاية، ول  يتراج  بمام آلة اإلعدام، ول  ينرل عن الصليب 

، فنكون بمناف في مث  بهحتى بكم  ما عليه، فمن اليرت األعظ  بن نت

 (. 12: 0را ) ة إلى المو  فننال إكلي  الحياةتخدم

   

 الكلمة السابمة
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 (.11: 03لوقا ) " يا أبتاه، في يديك أستودع روحي" 

على الصليب،  لربآخر كلما  ا" ياابتاب فى يديك استودع روحى"     

نته من حقالق إحدى دعاما  اإلي فقد بخا . مان المسيحيويعتبر ما ىضمَّ

رغ  ولكنه  ،يُعي رونه ويستهرلون به ويُنكرون بنه ابن هللا لصلبهالمياهدون 

 ".يا ببتاب: " ل  يتردد عن بن يعلن بصله اإللهي فنادى ك  هاا

صحيح بنه كان ييرب كيس المو ، لكنه ل  يكن يرهب اراً، ب  يقول      

قالها بقوة ". في يديك بستودع روحي: " في م ف الهدوف وبكام  الطمينينة

ورقة، ألنه بال نفسه عن البير الخطاة بمحض إرادىه، وهو القال  عن 

لي سلطاٌ  أ  . ليس أحٌد يأخذها منّي، بل أضمها أنا من ذادي" : حياىه

ا  ما  المسيح وقد نكس (. 11: 12يو)" أضمها، ولي سلطاٌ  أ  آخذها أيضا

. الربس عالمة الطاعة لآلب، وليض  جسدب إلى األرض التي بحب سكانها

 . فالربس المكل  بالم د والعر ينحني اآلن في إكلي  من اليو  بمام المو 

ما  المسيح في السنة الخامسة عيرة لسلطنة طيباريوس قيصر في      

السنة السبتية، في اليهر الاي يُعتبر ربس اليهور العبرية، في اليوم الاي 

وبينما كانت بلوت الحمالن ىُابح كان الحم  الحقيقي ي ود . قدم فيه الفصح

 . نس البيريفكان موىه بدافة حياة وراحة وعيد لل . بدمه وبنفسه من بجلنا

ويلحق يسود عليه المو  فه   ، ورب المع را ،ما  رليس الحياة     

فقد استودع نفسه بطمينينة مطلقة في يد اآلب ليقوم !! بغيرب من البير؟ ب 

 . في اليوم الثال 

فترون من هاا بن كلمته األخيرة برهان واضح على رقته الوطيدة      

 . ، وااهد صادق عن سالمه التامباآلب، وح ة دامغة عن نظرىه للمو

 ".يا ابتاب فى يديك استودع روحى"فلنتيم  إذا فى معنى قول الرب 

 الوطيدة باآلبالمسيح ثقه . 1 

في بىون األل  ل  يعترِّ المسيح اك من جهة صلته باآلب، ب  نراب يسل        

وآخر كلماىه كانت بول كلماىه . نفسه إليه في طاعة كاملة وخضوع كلي

لقد ىنبي . في البدف والختام فكان هللا م ف ىفكير. "ببتابيا : " ى الصليبعل

فديتني يا رب إله . في يدك استودع روحي" : قالداود النبى عن المسيح و

ولكن المسيح على الصليب ل  يق  ك  ماقال داود ( 5: 31مرمور )" الحو
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محتاجاً للفداف، آخرها، ألن داود كان   ة ول  يقاآليال رف األول من ب  قال 

" يا ببتاب" ل  ينادِّ داود هللا : وهنا  فرق آخر! بما ابن داود فهو صان  الفداف

ً نسبته ومقامه  لنبوةعلى ا" يا ببتاب" وبما المسيح فقد بضات كلمة  مبرهنا

القادر على ك  ايف،  إلهنانتمسك بفالمسيح في هاا، ليتنا نتمث  ب. اإللهيَّين

الاي يحيي الموىى، "وانه " سيد للمو  مخارجعند الرب ال" ونؤمن بن

 (. 14: 1رو ،02: 11مر " )ويدعو األاياف غير الموجودة كينها موجودة

إذا ىينى الرب وبهاا اإليمان ن تاز ساعتنا األخيرة، ساعة ابحتضار      

بليس هو خالقنا وبب . بنفسنا له بثقة ىامة ول  يي  فى حياىنا، ولهاا نُسل 

ختمنا بروحه القدوس؟ فكيل م  هاا ب يفتح بمامنا ببواب نفوسنا وقد 

الم د؟ إننا بعضاف جسد المسيح وهو ربسنا، ونحن لح  من لحمه وعظ  من 

فنحن مستود عون فيه في يد هللا، وهو إذ بحبنا نحن ( 32: 5بت ) عظمه 

، وليس كما يحب به  العال  في (1: 13يو) خاصته بحبنا إلى المنتهى 

ذهب جمالنا وضاعت قوىنا وعالنا إذا إنه يحبنا حتى . اح فقطبوقا  الن 

. إلى الشيخوخة أنا هو، وإلى الشيبة أنا أحمل "  :بليس هو القال ! التراب

 (. 1: 11إاعياف )" قد فملُت وأنا أرفع وأنا أحمل وأنّجي

 للموت المسيح  ةنظر. 2 

العصر الحدي   والتى ىسمى فى" األبقورية، والراوقية"ىقول بدعتا       

بن اإلنسان يفنى بفناف جسدب، وبناًف على هاب النظرية " بالماهب الطبيعى"

فمنه  من ينهمك . الخاطئة ينكرون هللا والوحي والفضيلة والثواب والعقاب

في اليهوا  وينع ِّ  نفسه بملا ا  الحياة الحاضرة كاألبيقوريين، ومنه  من 

مسالك الدنيا وب يعرت لها معنى، يتعثر في بذيال الييس وىضيق في وجهه 

فيحب ا ابنتحار كالرواقيين، ومنه  من يص  في ختام مطافه إلى ابقتناع 

ً يمنح اإلنسان  ً ليتعل   من هللا ىعليما بعدم كفافة العق  البيري فييىي متضعا

ً بالسالم، فضالً عما  ً في البر وىمت عا حياةً خصيبة، ومعرفةً للحق وسلوكا

 ! ن ورجاف في سعادة الخلود وراف هاب الحياةيمنحه من يقي

إن الروح ايف والحياة الحيوانية ايف آخر، فالروح كالن حي عاق       

خالد، ويمكن وجودها م  ال سد كالحال م  سالر البير، بو منفصلة عنه 

دخرج روحه " وعندما يمو  جسد اإلنسان . كالحال م  هللا ىعالى والماللكة

يرجع التراب إلى األرض كما " ( 1: 111مرمور ) " فيمود إلى درابه

 (. 4: 10جامعة )" كا ، ودرجع الروح إلى هللا الذي أعطاها
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 ماذا حدث للمسيح عند الموت؟ 

وكان هاا آخر ". اسل  الروح" بعد بن بى   المسيح مقاصد حياىه وبنهاها      

ملة ألج  وبعلى برهان عن بيريته الكاملة، وبما بنه صرت حياىه ىامة كا

هرة الكاملة على مابح المو  الناس، فألج  فداله  وض  حياىه الطا خدمة

وهكاا انطفي  اعلة الحياة بانفصال الروح عن ال سد، . عنه ر ليكف

 ! فاستودع جسدب في بطن األرض، واستودع روحه في يد اآلب

هما التعبير الاي عبَّر به المسيح عن الحالة والمكان اللاين ىكون فيو     

". في يديك بستودع روحي: " روحه هو ىعبير جدير بابلتفا ، فقد قال

ويد اآلب هي ! والمو  ىوريد الوديعة إلى صاحبها! فالروح إذاً وديعة

 ! المرفي األمين للحفظ واألمن

عندما ىكون عندنا باياف رمينة ب نقدر على حفظها بينفسنا، نستودعها      

بن يكون قوياً، وبن يكون حكيماً، وبن : رةعند اخص ىُيترط فيه اروط رال

 ً بما بن يكون قوياً فلكي يحميها من بن ىعب  بها يد اللصوصية، . يكون محبا

ً فيستريدها ويستثمرها، وبما  ً فلكي يتصرت بها حسنا وبما بن يكون حكيما

ن بُعطي " : قال المسيح. بن يكون محباً فلكي يرد ها إلينا سالمة وزالدة ك  م 

(. 11: 10لو)  "يُطلب منه كثير، ومن يودعونه كثيراً يطالبونه بيكثر كثيراً 

ومعلوم بنه ليس عند اإلنسان برمن من نفسه، وليس لنا اخص بقوى وبحك  

 . وبكثر حباً لسعادىنا من هللا ىعالى

ألنني عالِّ  بمن آمنت، " : بما عن قدرىه فقد قال فيها الرسول بولس     

فإذا (. 10: 1 ىى 0)  "ظ وديعتي إلى ذلك اليوموموقن بنه قادر بن يحف

انتير  األوبئة، بو نيبت الحروب، بو ااتد ظل  اإلنسان على بخيه 

 ! اإلنسان فالنفس ب يقدرون بن يقتلوها ألنها وديعة في ذمة هللا

وبما عن حكمته فما بكثر غناها، فهو ل  يخلقنا للعب  والفناف ب  للبع       

وإن كانت (. 30: 00مت ) "س إله بموا  ب  إله بحيافلي" والبقاف، وهو 

برواحنا وهي س ينة في ال سد المادي يكللها بالم د والكرامة، فماذا يفع  

بما بنا فقد علمُت " : بها عندما ىكون بين يديه وىراب وجهاً لوجه؟ قال بيوب

ر  على األرض يقوم  وبعد بن يُفنى جلدي هاا، وبدون. بن ولي ي حٌي واآلخِّ

إلى ذا  . الاي براب بنا لنفسي، وعيناي ىنظران وليس آخر. جسدي برى هللا

لي ااتهاف بن " : وقال بولس(. 04 -05: 19 بي)  "ىتوق كليتاي في جوفي
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فال بد بن (. 03: 1فيلبي )  "ذا  بفض  جداً . بنطلق وبكون م  المسيح

 .ذمة هللا النفس ىمتلىف راحة وعراف وىريد م داً وهناًف، ألنها وديعة في

عرير في "وبما بنه . وبما عن محبته فلندع الصليب يتكل  عن قوىها     

دة ( 15: 111مرمور )  "عيني الرب مو  بىقياله لالك سيرد الوديعة مروَّ

وبي ربحذ للروح بكثر من بن ىلبس جسداً سماوياً قوياً م يداً بعد بن  .بالربح

 ً  . كانت ىلبس جسداً ىرابياً ضعيفاً ُمهانا

سلَّ  المسيح وديعته لآلب، فُردَّ  إليه في القوة وابنتصار في اليوم      

فإذاً الاين " (. 55: 15كو 1)فيين اوكة المو ، وبين غلبة الهاوية؟ . الثال 

يتيلمون بحسب مييئة هللا فليستودعوا بنفسه  كما لخالقذ بمين في عم  

فكما بن المصارت ب فينبغي بن نكون بمناف للرب، (. 19: 1بط 1)"الخير

. ىقب  ودال  من عملة زالفة، كالك ب يقب  الرب بن يحفظ نفوسنا غير التالبة

فنا فيه بالبي  آلخرين، لئال  وإن كنا ب ن سر بن نستودع عقاراً سبق بن ىصر 

نق  في جريمة التروير، فكيل نستودع بنفسنا في يد هللا في الوقت الاي 

 في حيازة الييطان؟  نض  فيه بنفسنا بمحض إرادىنا

 التام المسيح سالم. 3

إليه وسياهب من المو ،  الخوتعبودية الطبيعى يعيا فى اإلنسان       

ً مرغم ً ي، ا وقد وض  للناس بن يموىوا مرةً، وكما  .خض  له كرهاً بو طوعا

فالمو  يفاجئنا من ". بنا ذاهب فى طريق األرض كلها"قال داود لبنه سليما 

وسواف حملنا صول انا  الملو  بو معاول  ،عدة ببواب اتى وطرق

 فكيل ب نخياب وبيي وجه نسل  له؟ ! الفالحين، فسييىي المو  وييخانا 

بسالم قد بنار بمامنا الطريق، فقاب  المو  ولكن المسيح ربنا وإلهنا      

كيل ب وهو هللا الاي دخ  العال  بإرادىه . ع يب مستودعاً نفسه فى يد ابيه

. بما اإلنسان فليس له سلطان على روحه يحيا بو يمو . نه بإرادىهوخرج م

ليس أحٌد يأخذها " : ولكن المسيح قدم نفسه للمو  باختيارب، وقال في ذلك

ا . مني  (. 11: 12يو ) " لي سلطا  أ  أضمها ولي سلطا  أ  آخذها أيضا

 يستحق الخاطىف بن يمو ، ولكن المسيح بحنى ربسه من ىلقاف نفسه     

لقد جع  لاىه . للمو  الاي ل  يكن له سلطان على جسمه الخالي من الخطية

" وجمل نفسه ذبيحة إثم" ( 1: 0 لبىفي)" فوضع نفسه حتى الموت" فينا 

ألنه لم يأت "  ( 11: 12يو، 12: 53اش )" وبذل نفسه عن الخراف" 
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 ولما بحس(. 15: 12مر)" ليُخدم بل ليَخدم ويبذل نفسه فدية عن كثيرين

من " : بنه على ببواب السماف غمرىه إحساسا  بهي ة، ولسان حاله يقول

 (. 3: 13يوحنا )"!عند هللا خرجت وإلى هللا أمضي

د  لنا مكاناً، ونحن نسير ورافب ون ري في طريقه. نع       . لقد مضى ليُعِّ

فكيل نحرن وقد ارىقينا من األرض إلى السماف، وقد انكيل القناع عن 

 ! فإذا به وإن بخا اك  الخسارة إب بنه عين الربححقيقة المو  

يلقي ظ  الصليب نوراً باهراً على الحياة والمو  واألبدية، وإنها و     

فصليب المسيح هو كرسي ! سير في هاا النورنسعادة ب ىوصل بن 

كيل نالقيه بثقة وجربة واعتماد و، واجه المو ىعليمه، ومنه نتعل  كيل ن

ح لمس طبيعتنا البيرية حتى في موىنا وىر  لنا مثابً، ذا  فالمسي. على هللا

بثقة الاي ىخ   الماللكة من وجهه بحنى ربسه لنحني نحن راوسنا للمو  

ومن يقل . فإن استودعنا بنفسنا   هنا ن دها هنا . لمييئة هللاوإيمان 

 . باإليمان بين يدي الرحمة هنا ب يُدان بالخطية بين يدي العدل هنا 

، حي  وبما عن األبدية فالصليب كيل عن حياةذ ب ىفنى وراف القبر     

ونحن بسبب معرفتنا  .نرى المسيح يض  امامنا الرجاف كما قال للص التالب

بن هللا خالقنا وفادينا نؤكد بن عنايته بنا في الحياة الحاضرة ب ىتغيَّر بتغيُّرنا 

مو  في لك نحن نفكما ىغيب اليمس على رجاف اليروق، كا! بالمو 

لنقوم بخيراً في م دذ ل  ىرب عين ول  ىسم  به بذن  المسيح على رجاف القيامة

 . ول  يخطر على بال إنسان

ىعل  اسطفانوس من سيدب بن يواجه المو  بفرح وسالم ولهاا نراب لقد      

 !ستودع روحه بين يدي مخل صهييُرج  حتى المو  وهو 

الاي علمنا ليس كيل نعيا فحسب، ب  مبار  هو إلهنا ومخلصنا      

 !"يا ببتاب، في يديك استودع روحي: "وبيضاً كيل نمو  وعلى بفواهنا

 

 سخامالفصل ال

 الصليببركات إعالنات و
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منا نهاية القرن التاس  عير وبداية النهضة العلمية الحديثة وحتى يومنا      

ً هاا،  ً بإيمانه حى متمسكيرى المسيبن غير مسيحى، إلنسان الليبدو غريبا ا

ً بو ساخراً، وربما عن وربما يتسافل  .فى صلب المسيح وموىه مستغربا

 !ماذا يعنى هاا المو ؟! ؟همو  مسيحالمسيحى بحتف  يلماذا : جدية ويقول

 

وهاا مرة،  145حوالى  جاف ذكر مو  المسيح فى العهد ال ديدلقد       

خمسة إعالنا  هللا ىُعلن لنا  كلمةو .المسيحصليب قيمة وعظمة ويبين بهمية 

ً ىُخبرنا عن عن صليب المسيح،  يستمت  بها ك  من  ستة بركا وايضا

 ً  . يؤمن بالمسيح يسوع رباً وفادياً ومخلصا

 

 صليب المسيحفى  إعالناتخمسة 
 
 . صليب يُعلن محبة هللا العظيمة لإلنسانال. 0

ذل ابنه الوحيد لكى ال ألنه هكذا أحب هللا العالم حتى ب: "فيقول الكتاب     
هللا بين (. "11: 3يو " )يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة األبدية

 (.1: 5رو " )محبته لنا ألنه ونحن بعد خطاة مات المسيح من أَجلنا

 
لصةال. 2   .صليب يُعلن قوة هللا الُمخَّ

لست استحى بإنجيل المسيح ألنه قوة هللا : "يقول الرسول بولس     
الص لكل من يؤمن لليهودى اوالً ثم لليونانى، ألن فيه معلن بر هللا للخ

فإن (. "11" 1رو " )بإيمان إليمان كما هو مكتوب ألن البار باإليمان يحيا

" كلمة الصليب عند الهالكين جهالة واما عندنا نحن المخلصين فهى قوة هللا
 (.11: 1كو 1)

 
  .صليب يُعلن حكمة هللا العجيبةال. 3

فاليهود يسألون آية، واليونانيين يطلبون حكمة ولكننا نحن نكرز "     
ً لليهود عثرةً ولليونانيين جهالة، واما للمدعوين يهوداً  بالمسيح مصلوبا

. ألن جهالة هللا احكم من الناس. ويونانيين فبالمسيح قوة هللا وحكمة هللا
 (.01-00، 11: 1كو 1)وضعف هللا اقوى من الناس 

 
  .يُعلن بر هللاصليب ال. 4
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لست استحى بإنجيل المسيح ألنه قوة هللا : "يقول الرسول بولس     
للخالص لكل من يؤمن لليهودى اوالً ثم لليونانى، ألن فيه معلن بر هللا 

 (.11" 1رو " )بإيمان إليمان كما هو مكتوب ألن البار باإليمان يحيا

 
 .الصليب يُعلن انتصار المسيح على الشيطان. 5
 
وفى هذا . "قد أُكمل"صيحة اإلنتصار  مسيحصاح ال على الصليب     

فإذ تشارك األوالد فى اللحم والدم " (15-11: 0)سفر العبرانيين يقول 

ذاك الذى له سلطان الموت  اشترك هو ايضاً كذلك فيهما لكى يبيد بالموت
ً من الموت  ،أى ابليس ً ويعتق أولئك الذين خوفا كل حياتهم كانوا جميعا

وإذ كنتم ( "15-13: 0كو )الرسول بولس فى قول يو. "تحت العبودية

ً لكم بجميع الخطايا . امواتاً فى الخطايا وغلف جسدكم احياكم معه مسامحا
لنا وقد رفعه من  إذ محا الصلك الذى علينا فى الفرائض الذى كان ضداً 

اً اشهرهم جعار جرد الرياسات والسالطينالوسط مسمراً إياه بالصليب إذ 
 ".ظافراً بهم فيه

 

 المسيح صليبببركات ستة 
 

بإنسان واحد دخلت الخطية ىلى العالم وبالخطية الموت "يقول الكتاب     
َ الجمي  (. 12: 5رو " )وذكذا اجتاز الموت ىلى جمي  الناس ىذ أَخطأ

وبسبب خطية اإلنسان، اصبح إلنسان منفصالً عن هللا القدوس، ويعيو فى 
، والعداوة هلل، والموت واألسر ،ديونية، والعبوديةالذنب والم: "حال

 ".، والبعد وعدم القدرة لإلقتراب هللاألبدى
 

بركات يستمت  بها  ستةالتعيسة، نجد الستة ومقابل ذذه الصور      
الحرية من التبرير من الذنب والمدينونية، "اإلنسان بصليب المسيح 

لسالم مع هللا، التمتع الشيطان، ا اسر من، الحرية العبودية للخطية
 "، والتمتع باإلقتراب إلى هللا والدخول إلى محضرهبالحياة األبدية

 
 .ذنب ومديونمن قاعة المحكمة وفيها نرى اإلنسان م: الصورة األولى 

ً أمام القضاء اإللهى ومديون بدين كبير ال       حي  يقف اإلنسان مذنبا
". أَخطأَوا واعوزذم مجد هللا الجمي "ولذل  يقول الكتاب . يستطي  ايفاحه
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،ن اجرأ الخطية : "ونتيجة خطية اإلنسان صار تحت حكم الموت اا،بدى
 (.23: 6&  22: 3رو " )ذى موت

 
  .عبدمن سوق العبيد وفيها نرى اإلنسان : الصورة الثانية

من يفعل الخطية : "ولهذا وال الرب. حي  يقف اإلنسان عبداً للخطية     
 (. 32: 2يو " )ذو عبد للخطية

 
 .من السجن وفيها نرى اإلنسان مأسوراً : الصورة الثالثة

ولهذا وال . حي  نرى خطية اإلنسان جعلته أَسيراً تحت سلطان ىبليس      
لتفتح عيونهم كى . لهذا ظهرت ل  ،نتخب  خادماً ىلى ا،مم: "الرب لبولس

(. 16: 26أع ")يرجعوا من ظلمات ىلى نور ومن سلطان الشيطان ىلى هللا
 (.2: 3يو  1" )من يفعل الخطية فهو من ابليس: "ووال الرسول يوحنا

 
  .من ارض المعركة وفيها نرى اإلنسان عدو هلل: الصورة الرابعة

..  وانتم الذين كنتم وبالً "وذذا حال المممنين وبل ايمانهم بالمسيح       
حن اعداء ود صولحنا ،نه ىن كنا ون"، " اعداء فى الفكر وا،عمال الشريرأ

 (.12: 5، رو 21: 1كو " )م  هللا بموت ابنه
 

  .من المدافن وفيها نرى اإلنسان ميت: الصورة الخامسة
ً ميتالتى سادت على اإلنسان صار خطيه البسبب ف      ولهذا . ال حياأ فيه ا

ونحن : "يقول الكتاب واصفاً حال المممنين وبل وبعد ايمانهم بالمسيح واحالً 
 (.5: 2اف " )ت بالخطايا احيانا م  المسيحاموا
 

  حال البعد وعدم القدرة لإلقتراب هلل: الصورة السادسة
اذكروا انكم ايها ا،مم وبالً فى الجسد المدعوين غرلة، "يقول الكتاب      

انكم كنتم فى ذل  الووت بدون مسيح اجنبيين عن رعوية اسراحيل وغرباء 
ولكن اآلن فى المسيح . وبال ىله فى العالمعن عهود الموعد ال رجاء لكم 

صانعاً سالماً ..يسوع انتم الذين كنتم وبالً بعيدين صرتم وريبين بدم المسيح 
 (22 -11: 2اف .." )ذا بعد غرباء فلستم ى.. وبشركم انتم البعيدين  فجاء

 
ذذه ذى حالة اإلنسان بدون المسيح، ولكن هللا فى محبته لنا، اعد لنا      
ت يير ذذه الحالة الوحيد للخالص وذو الصليب، الذى من خالله تي  الطر
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سيح ربنا تكون لنا خمسة صور جديدأ فى المالتى لنا والشقية التعيسة 
 .ومخلصنا وفادينا العظيم

 
 .بعد ان كنت مذنباً، اصبحت فى المسيح باراً : الصورة األولى

، ليرف  عنا ذنبنا  يةالذبيحة الكفارالمسيح كان على الصليب ذذا ،ن      
التبرير من ذنب الخطية  وجرمنا ويخلصنا من عقوبة الخطية لننال

 . وعقوبتها أمام هللا القاضى العادل
(. 0: 0يو  1" )وهو كفارة لخطايانا: "فيتحدث الكتاب عن المسيح قالالً      

وكما صن  هللا آلدم وامربىه اقمصة من جلد الابيحة وكفر بها عن خطاياه  

تر وغطى عريهما وازال عنهما خريهما، هكاا فى كفارة المسيح على وس

غفرا   والكفارة ىتضمن. الصليب قد ستر  خطيتنا وازالت خرى عريتنا

فقد حمل (. 4: 1بت " )الاى لنا فيه الفداف، بدمه غفران الخطايا"  الخطايا

المسيح عقوبة خطية ومات ،جلى، وبقبولى ما فعله المسيح ،جلى اصير 
متبررين مجانا بنعمته بالفداء الذى بيسوع المسيح "فيقول الكتاب . باراً 

،ن اجرأ الخطية ذى موت أما ذبة .. الذى ودمه هللا كفارأ باإليمان بدمه 
فى ذذا ذى المحبة ليس ىننا .. هللا فهى حياأ ابدية بربنا يسوع المسيح 

وىتضمن الكفارة  . ااحببنا هللا بل ذو احبنا وارسل ابنه كفارأ ،جل خطايان

  دطهيرنا من الخطيةايضاً 

 
 

بعد أن كنت عبداً للخطية، اصبحت فى المسيح حراً : الصورة الثانية
 . منها، وصرت عبداً للبر

لكى استمت   ،كان الذبيح البديل الفادىذذا ،ن المسيح على الصليب      
مات البار  "ابولهذا يقول الكت. ببره وافعل البر بعد أن كنت عبداً للخطية

مات من اجل خطايانا وأ ويم . ،جل الفجار، الذى احبنى واسلم نفسه ،جلى
أى المسيح يسوع )جعل الذى لم يعرف خطية : "نعم ،ن هللا" ،جل تبريرنا
" لنصير نحن بر هللا فيه( ذبيحة عن خطيتنا)خطية ،جلنا ( على الصليب

–للخطية ولكنكم ىذ اعتقتم  فشكراً   انكم كنتم عبيداً (. "21: 5كو  2)
 (.12-17: 6رو " )من الخطية صرتم عبيداً للبر -تحررتم

 
ً تحت سلطان ابليس تحررت : الصورة الثالثة بعد أن كنت اسيراً وسجينا

 . من سجنى ومن اسرى بفداء المسيح لى
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الذى ي حررنا ليس فقط  الذبيح الفادىعلى الصليب  فقد كان المسيح     
ً الذى ينقذنا من سجننا وي حررنا من سلطان من عبودية الخ طية، بل ايضا

  .بالفداء الذى صنعه بدمه ابليس
إن عظمة دم المسيح المسفو  على الصليب ليس فقط فى كونه قد      

ً رمن مدفوع لفدالنا وىحريرنا من الخطية  غطى وستر خطيتنا، ولكن بيضا

فتديت  ب بياياف ىفنى عالمين انك  ا"ولهاا يقول الكتاب . وسلطان ابليس

بفضة بو ذهب من سيرىك  الباطلة التىتقلدىموها من اآلباف ب  بدم كري  كما 

ً قب  ىيسيس العال  . من حم  بال عيب وب دنس دم المسيح ً سابقا معروفا

 (. 11: 1بط 1)ولكن قد بُظهر فى األزمنة األخيرة من اجلك  

ا يسوع العظي  الاى بال ربنا ومخلصن: "وهتل الرسول بولس قالالً      

قد ااتريت  "ويقول ايضاً (. 11: 0ىى " )نفسه ألجلنا لكى يفدينا من ك  إر ذ 

: ولهذا وال الرب يسوع".بثمن فم دوا هللا فى اراواحك  واجسادك  التى  

كنتم عبيداً : "ويقول الكتاب". ىن حرركم اإلبن فبالحقيقة تكونون احراراً "
ب الذى أَذلنا لشركة ميرا  القديسين فى النور، لكن شاكرين اآل.. للخطية 

ونقلنا من سلطان الظلمة ىلى ملكوت ابن محبته، الذى لنا فيه الفداء بدمه 
 (.12-12: 1كو " )غفران الخطايا

 
بعد ان كنت عدواً هلل، فى الفكر واألعمال الشريرة، : الصورة الرابعة

 .  ى الصليبانتهت هذه العدواة بفضل ما عمله المسيح ألجلى ف
، لكى ي حررنا من الذبيح المصالحفقد كان المسيح على الصليب      

وود صن   .العداوأ التى كنا نعيشها ضد هللا بالفكر م  افعالنا الشريرأ
ولكن هللا بين محبته لنا : "المسيح ذذا الصلح بدم صليبه، ولهذا يقول الكتاب

ه وىن كنا ونحن أعداٌء ود ،ن.. ،نه ونحن بعد خطاأ مات المسيح ،جلنا 
صولحنا م  هللا بموت ابنه فبا،ولى كريراً ونحن مصالحون نخلص 

ولكن الكل من .. بالصليب واتالً  العداوأ به  .. ،نه ذو سالمنا ". "بحياته
أى أن هللا . هللا الذى صالحنا لنفسه بيسوع المسيح واعطانا خدمة المصالحة

ً العالم ل نفسه غير حاسب لهم خطاياذم وواضعاً كان فى المسيح مصالحا
نطلب . ىذاً نسعى كسفراء عن المسيح كأن هللا يعظ بنا. فينا كلمة المصالحة

: 5كو 2، 16 -12: 2، اف 12-2: 5رو . )عن المسيح تصالحوا م  هللا
12-21.) 
 

ً ال حياة فيه، اصبحت فى المسيح : الصورة الخامسة بعد أن كنت ميتا
 . يةاستمتع بالحياة األبد



 

88 

 

فقد بذل المسيح حياته على الصليب، ومات ،جلى لكى استمت  بحياته      
،ن الموت الذى ماته المسيح ود ماته للخطية مرأً واحدأ والحياأ التى "، ذو

سكم امواتاً عن الخطية ولكن فكذل  انتم ايضاً احسبوا ان. يحياذا فيحياذا  
لكت الخطية فى الموت ذكذا حتى كما م.. احياء   بالمسيح يسوع ربنا 

: 6، 21: 5رو " )تمل  النعمة بالبر للحياأ ا،بدية بيسوع المسيح ربنا
، 03: 0يوحنا  1" )وهذا هو الوعد الذى وعدنا به الحياة األبدية (.12-11
05.) 

بعد ان كنا بعيدين وليس لنا حق اإلقتراب إلى محضر : الصورة السادسة
هللا بالمسيح واإلستمتاع بالدخول إلى  هللا صار لنا حق اإلقتراب إلى

 .حضرته
فإذ لنا .. ولكن انتم الذين كنتم قبالً بعيدين صرتم قريبين بدم المسيح "      

 ً ً بالحجاب أى جسده  ثقة بالدخول إلى األقداس بدم يسوع طريقا حديثا
ذا بثقة إلى عرش النعمة لننال رحمة إفلنتقدم .. وكاهن اميناً على بيت هللا 

 ".جد نعمة عوناً فى حينهون
 

 ذل انت فى المسيح؟ أم ان  بدون المسيح؟: واآلن امتحن نفس 
رجاحى أن تكون فى المسيح مستمتعاً ببر هللا، متحرراً من عبودية الخطية، 
حراً من سلطان ابليسن وتعيو فى سالم معه، حياً لحياأ البر، فيروا الناس 

 .سمواتأعمال  الحسنة ويمجدون ابي  الذى فى ال
      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 دسلفصل الساا

 الكرازة وعثرة الصليب
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وأما أنا ايها األخوة فإن كنت أَكرز بالختان " : يقول الرسول بولس      
فلماذا أُضطهد بعد؟ إذاً عثرة ( أى بناموس موسى كطريق لنوال الغفران)

ضطهد ألنى أكرز أُ أى اننى ال (. 11: 5غالطية " )الصليب قد بطلت

: موس موسى، ولكننى أُضطهد ألننى أكرز بصليب المسيح الذى هوبنا
 (.01-00: 1كو1" )لليونانيين جهالة"، و"لليهود عثرة"

 

 ماذا تعنى عثرة الصليب؟: س
عثرة الصليب، هى العار والخجل الذى يظنه الناس أنه على رأس      

مان المسيحى الذى يكرز بأن خالص هللا وغفرانه لإلنسان عن طريق اإلي
، مات موت المجرمين، بأشنع وسيلة مخجلة، فى ذلك مصلوبُمخلص ب

  .الوقت
فهل تعلم ايها القارئ العزيز، أن المجرم الرومانى، ال يموت مصلوباً،      

م حسب القانون الرومانى أن يُهان المواطن الرومانى بهذا  ألنه عار وُمحرَّ
 .الموت المخجل، لكنه يموت بحد السيف أو بالجوع

 

 ثالثة مواقف يتخذها الناس نحو الصليب
 .كاليهودالبعض يتعثر بالصليب، ( 1)
 .كاليونانيين على الصليب، ستهزءالبعض يسخر وي( 0)
ً  كرز، ويالصليبويفتخر بقبل ي البعض( 3)  .بعمل المسيح مخلصاً وفاديا

 
ً من هللا، تعثروا بالصليب، فاليهود        ألن المعلق على صليب ملعونا
، المسيحيسوع الذى يدعى أنه يتطلعون آلية معجزية يفعلها كانوا وهم 

إن كنت أنت المسيح ابن هللا، : "ولهذا سألوه وهو على الصليب ساخرين
  .(30-09: 15مر ) "انزل من على الصليب فنرى ونؤمن بك

 
من ايام اآليات المعجزية الباهرة، به كثير من اليهود  ألن تاريخو     

إلى نزول نار من شق البحر األحمر من  ،ا، واليشعموسى حتى إيلي
أَية " أن يُعطيهم آية تنزل من السماءلرب يسوع قال اليهود لهذا لالسماء، 

 . (32: 1يو ) "ماذا تعمل؟. آية تصنع لنرى ونؤمن بك

له آيةٌ عطى جيٌل شريٌر فاسٌق يطلب آية وال تُ ": قال لهم ولكن المسيح      
ألنه كما كان يونان فى بطن الحوت ثالثة ايام وثالثة . آية يونان النبىإال 

مت " )ليال هكذا يكون ابن اإلنسان فى قلب األرض ثالثة ايام وثالثة ليالٍ 
10 :31).  
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إذ كانوا  ، هللا الذى يتحدث عن موته مسيحهو به انه  اليهود لم يؤمن    

وا إلى لقد تطلع(. 34-32: 02يو )ال يموت يتطلعون إلى مسيح سياسى 
يقهر الرومان مسيح ال يموت موت العار، بل يبقى إلى األبد ملكاً، 

كتبهم المقدسة التى  وايفهم كنهم لمول .استعماره لهمنير ويُحررهم من 
، فصار لهم الصليب 53، واشعياء 00كمزمور المسيح صلب تكلمت عن 

يؤمنوا بأن صلبه كان البد لكى  فلموحجر صخرة اصدموا به،  ،عثرة
لخالصهم ولكنهم لو نظروا هلل، لرأوا فى الصليب قوة هللا  .فع خطاياهمير

 .من دينونة خطاياهم
 

أما اليونانيون اهل الفلسفة والحكمة، فنظروا للصليب من وجهة نظر      
ص مصلوب، مات موت شخبشرية، وسخروا به، وظنوا ان اإليمان ب

ويُحررها من يستطيع أن يُخلص النفس من ثقل خطاياها، المجرمين، 
ولكنهم لو نظروا من  .هو جهالة وعدم فهمسلطان الخطية والشرور، 

 .العجيبة لخالصهم وجهة نظر هللا نحو الصليب، لرأوا فيه حكمة هللا
 

ظمة وع، فقد رأوا فيه قوة هللا أما المؤمنون بعمل صليب المسيح     
طان فى خالصهم من دينونة الخطية وتحريرهم من سلحكمته العجيبة، 

 . ابليس
 

 لماذا يرفض الناس اإليمان بالصليب؟
ألن الصليب كالضربة القاضية لكبرياء اإلنسان وحكمته وكرامته 

الصليب يؤذى مشاعر اإلنسان المتكبر، الذى يرفض أن يُقال . األرضية
أنت خاطئ تستحق دينونة جهنم، وعاجز عن أن تُخلص نفسك، : "له

 .ك من خطاياكوتحتاج للمسيح لكى يُخلصك ويُحرر
 

 ؟إليمان بالمصلوب اإلعتراف واما هى بركات 
 
 . التمتع بالحياة األبدية واإلستمتاع بالشركة مع هللا إلى األبد( 1)

: 12مت " )من ال يأخذ صليبه ويتبعنى فال يستحقنى: "قال المسيح     
ً : "وقال الرسول يوحنا(. 31 ومن , كل من ينكر اإلبن ليس له اآلب ايضا

ً  يعترف وهذا هو الوعد الذى وعدنا به الحياة .. باإلبن فله اآلب ايضا
 (.05، 03: 0يوحنا  1" )األبدية
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  .إكرام هللا له فى السموات( 0)

فكل من يعترف بى قُدام الناس اعترف انا ايضاً به قُدام : "قال المسيح     
ً . ابى الذى فى السموات قدام  ولكن من ينكرنى قدام الناس انكره انا ايضا
ألن من استحى بى وبكالمى فبهذا يستحى ابن "،"ابى الذى فى السموات

 -30: 12مت )" اإلنسان متى جاء بمجده ومجد اآلب والمالئكة القديسين
 (.01: 9، لوقا 33

 
  .نوال المجازاة فى السماء( 3)

أَكملت السعى حفظت . قد جاهدت الجهاد الحسن: "قال الرسول بولس     
يراً قد وضع لى إكليل البر الذى يهبه لى فى ذلك اليوم الرب واخ. اإليمان

ً . الديان العادل تى  0" )وليس لى فقط بل لجميع الذين يحبون ظهوره ايضا
باإليمان موسى لما كبر أَبى أن يُدعى ابن : "وقيل عن موسى(. 4-1: 1

، مفضالً باألحرى أن يُذل مع شعب هللا على أن يكون له تمتع ابنة فرعون
قتى بالخطية، حاسباً عار المسيح غنى افضل من خزائن مصر ألنه كان و

 (.11عب ")ينظر إلى المجازاة

ً وال نستحى به وبإنجيله       فليُعطنا الرب أن نكرز بالمسيح مصلوبا
أما من جهتى فحاشا لى أن افتخر إال بصليب : "ونقول مع الرسول بولس

(. 11: 1غال " )لى وأنا للعالمربنا يسوع المسيح الذى به قد صلب العالم 

لست استحى بإنجيل المسيح ألنه قوة هللا للخالص لكل : "ونقول ايضاً معه
فإن كلمة الصليب عند الهالكين جهالة أما عندنا (. "11: 1رو ")من يؤمن

 (.11: 1كو 1" )نحن المخلصين فهى  قوة هللا
 

 

 

 الفصل السابع

 حمل الصليب

 

دعا  ا سيحدث له من آآلم وصلب ومو  وقيامة، ماذالرب بعلن بعد بن      

من أراد أ  يأدي ورائي فلينكر نفسه ويحمل "وقال له   ىالمياب إلى اى باعه

فإ  من أراد أ  يخلص نفسه يهلكها، ومن يهلك نفسه . صليبه ويتبمني

ألنه ماذا ينتفع اإلنسا  لو ربح . من أجلي ومن أجل اإلنجيل فهو يخلصها

ل  من . أو ماذا يمطي اإلنسا  فداء عن نفسه. نفسه المالم كله وخسر
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استحى بي وبكالمي في هذا الجيل الفاسو الخاطئ فإ  ابن اإلنسا  
  (.31: 9مر" )يستحي به متى جاء بمجد أبيه مع المالئكة القديسين

وإنكار . وكان هاا يحت ِّ  عليه  ضرورة إنكار ذواىه  وحم  صليبه      

ى الحق في التخطيط بو في ابختيار، النفس يعني التنازل ع ن مايُسمَّ

  .وابعترات بربوبيته وسيادىه على ك  جانب من جوانب حياىنا

وهاا . بما حم  الصليب، فيعني بننا نختار نفس الحياة التي عااها الرب

مقاومة األحباف لنا، وىعيير العال ، وبحيانًا ىر  العاللة : يتضمنالصليب 

تُّ هاب الحياة، ابىكال الُكلي على هللا، الطاعة والبيت واألراضي وىر

إلرااد الروح القدس، السير في درب موحا، ه ما  منظمة مصدرها 

ض لإلهانة والخ  ،  القادة الدينيون او سياسيون ، التيل  ألج  البر، التعرُّ

ك  هاا يعني انك . بال الحياة ألج  اآلخرين، المو  عن الاا  وعن العال 

 .ب م  المسيح وىختبر نفس الحياب التي عااها علي ابرضىحم  الصلي

 

ْن يُهلك »: وبضات الرب قالالً      ن براد بن يُخل ِّص نفسه يُهلكها، وم  فإن م 

قد ننغمس في الملاا  واليهوا ، (. 01ع)« نفسه من بجلي فهاا يُخل ِّصها

حاضر، من خالل ىنعُّمنا بالرخاف، والرفاهية، والراحة، وبعيينا ليومنا ال

وبتسخيرنا بفض  ما نملك من مهارا  للعال ، مقاب  بعض السنوا  من 

لكننا بفعلنا هاا، نُهلك حيواىنا، بو نخسرها، بمعنى بننا . الطمينينة المري فة

نخطئ عن بلوغ الهدت الحقيقي من الحياة، م  ما ي ب بن يرافقها من ُمتعة 

ي سبي  الُمخل ِّص، وفي ومن جهة بخرى، قد نُهلك حيواىنا ف. روحية عميقة

هاب الحال، سيعتبرنا الناس م انين إن كنا نضرب بطموحاىنا األنانية 

عرض الحالط، ونطلب بوبً ملكو  هللا وبرب، وإن كنا نسل ِّ  نفوسنا للرب 

إب بن حياة التسلي  للرب هاب . ىسليًما كامالً، ومن دون بي قيد بو ارط

الفرح، ومن النُصرة المقدسة على القلق، ففيها من . ىُيك ِّ  الحياة الحقيقية

  .ومن اليب  الداخلي العميق، ما يعسر وصفه

 لحياة المسيحية ممناها أ  دحيا حياة الصليبا

 

من براد بن ييىي ورالي فلينكر "ىالمياب وقال له  وع وال مالرب نادى      

فإن من براد بن يخلص نفسه يهلكها، ومن . نفسه ويحم  صليبه ويتبعني

ألنه ماذا ينتف  اإلنسان . يهلك نفسه من بجلي ومن بج  اإلن ي  فهو يخلصها

بن . بو ماذا يعطي اإلنسان فداف عن نفسه. لو ربح العال  كله وخسر نفسه

من استحى بي وبكالمي في هاا ال ي  الفاسق الخاطئ فإن ابن اإلنسان 

 (.31: 9مر" )يستحي به متى جاف بم د ببيه م  الماللكة القديسين
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، ىر  له  حرية لتالمياببعلن هاا يسوع لما الرب ومن المدها بن      

يأدي إّ  أراد أحد أ  "، ولهاا قال بو يرفضوبندافب في بن يقبلوب اإلختيار 

يلرم بحد، وب يرغ  بحد بن ييىي إليه، حتى ولو كان من الرب ب ف. "ورائي

نداف الرب كين ".  د بحدإن برا" ربب ، على عكس ذلك، يقول ال . ىالمياب

ه  يوجد بحد مستعد بن يرفض ك  العروض األخرى التي ىيىي في : يقول

 طريقه في سبي  بن يتبعني؟ 

 

مفترق ما يمكن ان نُسميه إلى قب  صلب المسيح لقد وص  التالميا      

ً حاسماً،  ً ملحا ر  التالميا بحراراً، وىطرق، وكان مطلب الساعة مطلبا

 .بن يتبعوب بو بن يرفضوبإرادىه   ليختاروا بمحض

 

. إن الصليب ينتظر المسيحي قب  بن يبدب بول خطوة في حياىه المسيحية     

ب حاجة به بن يركض . وب حاجة به بن يخرج ويفتا عن صليب لنفسه

ا الرب . عمداً وراف األل  ا ينتظره، صليبا يسوع يقول إّ  لكل مسيحي صليبا

ا من هللا  .عليه أ  يحمل نصيبه الممين من األلم والرفض وكل واحد. ممينا

  

سمح له  بن فالبعض ي. لكن لك  واحد نصيباً يختلل عن نصيب اآلخر     

بصعب صورة من صور األل ، فيمنحه  نعمة ابستيهاد، بينما  ي تازوا

لكنه صليب واحد بعينه  . غيره  ب يسمح له  بن ي ربوا فوق ما يستطيعون

 .قاد لالستيهاد بم ل  يقد في ك  حالة، سواف

 

إنه يبدب بالدعوة لتر  ابىصاب  . إن الصليب يوض  على ك  مسيحي     

فعندما نباار . إنه مو  اإلنسان العتيق، نتي ة لالىصال بالمسيح .بالعال 

اىباع المسيح، نسل  للمسيح بنفسنا في اىحاد بموىه، بي بننا نسل  بنفسنا 

ي بدف الحياة المسيحية، فالصليب ب يمكن بن وحي  بن هاا يحدث ف .للمو 

إذ عندما يدعو المسيح إنساناً، . يكون م رد نهاية بليمة لحياة دينية سعيدة

المو  في يسوع المسيح، معناب المو  عن . يدعوب بن ييىي إليه ويمو 

 . اإلنسان العتيق عند قبول دعوة يسوع المسيح

 

تب  المسيح، ألن اىباعه كان يكلفه لهاا السبب رفض الياب الغني بن ي     

إذ ب يقدر بن يتب  المسيح إب ذلك الرج  الاي قد ما  عن . مو  إرادىه

وفي حقيقة األمر، ك  وصية من يسوع هي دعوة للمو  . إرادىه اليخصية
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لهاا فإن يسوع المسيح . لكننا ب نريد بن نمو . عن ك  رغباىنا واهواىنا

 .حياىناودعوىه، هما حتماً موىنا و

 

. سيحي الحقيقيمن اج  اىباع المسيح امر طبيعى فى حياة المذن األل  إ     

وحملنا . إن  اىباع المسيح معناب ىحم  األل . فليس التلميا بفض  من معلمه

لصليبنا، وعكس ابىباع هو بن نستحي بالمسيح وصليبه، وبك  العثرة التي 

 .يسببها حم  الصليب

 

      ً ب  في الحقيقة بن األل  . إطالقاً بن يدعى المسيحي لألل  إذن فليس غريبا

إن بعمال اليهداف . فرح وامتياز للمسيحي، وعالمة النعمة الموهوبة له

المسيحيين األوال  مليئة باألدلة القاطعة التي ىبين بن المسيح يظهر م دب 

ً بكيداً   في من ه  له، في ساعة آبمه  الطاحنة، وذلك بمنحه إياه  يقينا

وفي بقسى ساعا  األل  والتعايب المرير ألجله يمنحه  . بحضورب معه 

 .اركة الفرح الكام  والغبطة الكلية معه

 

فالاين . إن األل  في اعمق معانيه هو بن يكون اإلنسان مفصوبً عن هللا     

 ً لقد عاد المسيح فيكد هاا . يعييون في اركة معه ب يمكن بن يتيلموا حقا

ولهاا إذ ييخا المسيح على عاىقه آبم ك  . عبر عنه العهد القدي  التعلي  الاي

لقد احتم  ك  رق  انفصال اإلنسان عن هللا، وفي اربه كيس األل  . العال 

لقد صم  بن ينتصر على بل  العال ، لالك كان عليه . هاا عبر  الكيس عنه

ً بن األل  معناب. بن ييرب الكيس حتى الثمالة ابنفصال  إذن، وإن كان حقا

. عن هللا، إب بن يسوع المسيح، بمياركته آبم العال  وذلك بحملها في نفسه

 .قد انتصر على األل  عن طريق األل  وجع  األل  سبي  اليركة م  هللا

 

وآبمه هي اآلبم . لالك نرى المسيح يتيل  ككفارة نيابية عن العال      

الكنيسة ىعل  بن العال  ب يرال  لكن. الوحيدة التي لها قيمة كفارية فدالية

يبح  عمن يحم  آبمه، وهي إذ ىتب  المسيح، يصبح األل  من نصيبها 

 ً  .فهي إذ ىتب  المسيح ىحت الصليب ىقل بمام هللا كممثلة للعال . بيضا

 

واىباعه . لقد حم  ابن هللا الصليب، وحم  خطايانا، وبالك كفر عنا     

صليب األل  من  كما حم  هومن اجله صليب األل  مدعوون بن يحملوا 

وكما بن المسيح حفظ اركته م  اآلب . وهاا معنى المسيحي بالضبط. اجلنا

في . باحتماله، هكاا يستطي  اىباعه بن يحفظوا اركته  م  المسيح باحتماله 
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مقدورنا بالطب  بن نطرح عنا الحم  الاي نحمله، لكننا بالك ن د بن علينا 

لكن . رق  نصنعه بييدينا.. وبقسى، وهو رق  نختارب نحن بن نحم  حمالً برق 

يسوع يدعو ك  المتعبين والثقيلي األحمال بن يطرحوا نيره  ويحملوا الرب 

 .ونير المسيح وحمله هما الصليب. نيرب عليه ، ألن نيرب هين وحمله خفيل

م   ..ىمثلوا بى كما بنا بالمسيح : "ليتنا نتمث  بالرسول بولس الاى قال     

فما ب حياب اآلن فى ال سد . المسيح ُصلبت في حيا ب بنا ب  المسيح يحيا فىَّ 

وبما .. فانما ب حياب فى اإليمان ايمان ابن هللا الاى احبنى واسل  نفسه ألجلى 

جهتى فحااا لى بن افتخر إب بصليب ربنا يسوع المسيح الاى به قد ُصلب 

 (11: 1، 02: 0غ  . )العال  لى وبنا للعال 

 

وحم  الرب سيرنا م  : اخيراً ايها األخوة، لنسم  ختام األمر كله     

. ، فإنه يفوق فه  اإلنسان وإدراكهنفهمهيس قاصراً على ما لصليب المسيح 

فلينكر نفسه من براد بن ييىي ورالي "ط  الرب ونتبعه، كما قال ولكن لن

ساكن فينا ن اك سيعطنا القوة بروحه الووبد". ويحم  صليبه ويتبعني

." قوة وب بالقدرة ب  بروحى قال رب ال نودلألنه ب با" لحم  صليبه

ىر  إبراهي  بباب وكما . بك  قلبنا وعلى فهمنا ب نعتمدى الرب فلنتك  عل

، ول  يبال هللارق في لكنه و، وخرج من برضه، وهو ب يعل  إلى بين يمضي

المسيح حاملين الصليب، اإليمان نتب  هاا لنتمث  به وبالك كبمعرفته هو، 

 .حم  الصليب طريق وه اها. وهكاا نتم  قصد هللا فينا كما ىممه ابراهي 

ليرف  . ويحرسك ، ليضئ الرب بوجهه عليك  ويرحمك  ليباركك  الربو

 ً  .    والرب معك . الرب وجهه عليك  ويمنحك  سالما

 بطرس ضيف. ق. د 

 وكل سنة وانتم طيبو 

 2102ابريل                                                   
 الساعة فى التوقيت اليهودى فى زما  دجسد الرب يسوع وما يقابلها اليوم

 

الساعة ايام ى سد 

 المسيح

الساعة 

 اليوم

 مالحظا  اواهد كتابية

  1: 02مت  ص 4- 1 نحو الصبح

ً  1 الثانية    صباحا

ً  9 الثالثة   حفيها ُصلب المسي 3: 02مت  صباحا

ً  12 الرابعة    صباحا

ً  11 الخامسة    صباحا

ظلمة على  تارنالها حدر 15: 04مت ظهراً  10 السادسة
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األرض حتى الساعة الثالثة  9: 12اع

 عصراً 

 ارنالها ُافى ابن قالد المئة 50: 1يو  ظهراً  1 السابعة

   ظهراً  0 الثامنة

: 04،  5: 02مت عصراً  3 التاسعة

 1: 3، اع15

 سل  المسيح الروحارنالها ا

  39: 1يو  عصراً  1 العاارة

  9، 1: 02مت  عصراً  5 الحادية عيرة

نحو المساف الثانية 

 عيرة

  1: 02مت  مسافً  1

 

 اقسام الليل عند اليهود

 اواهد التوقيت عدد الهرع

 المساف الهري  األول

 ليالً  1-12 

 11: 1، يو09: 01، لو35: 13مر 

  نصل اللي الهري  الثانى

 بعد منتصل اللي  12-0 

 05: 11، اع 5: 11، لو 35: 13مر 

 صياح الديك الهري  الثال 

 ف راً  0-1 

 01: 13، يو 40: 11، 35: 13مر 

 

 اقسام الليل عند الروما 

 اواهد التوقيت الهرع

  ليالً  9-1 الهري  األول

 31: 10لو  منتصل اللي  10-9 الهري  الثانى

 01: 10لو  عد منتصل اللي ب 0 -10 الهري  الثال 

 11: 1، مر 05: 11مت  ف راً  1-0 الهري  الراب 

 

  غربىم الفى التقوي اوما يقابله ات الشرقيةالتقويم

 

 

اليهور العبرية  ع

 السريانيةو

اليهور 

 القبطية

المقاب  الالىينى 

 غربىال

ومدلوها  مقدسة يةيهودبعياد 

 الروحى المسيحى

 ابيب عيد الفصح  11يوم  ي ابر برمودة نيسان/ابيب 1

 ابيب عيد الفطير 01-15يوم

  ابيب عيد الباكورة 14يوم 

 والقيامةالصليب رموز * 

  مايو بينس آيار 0
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بو سيوان  سيفان 3

 حريران/

 سيوان عيد الحصاد 4يوم  يونيو بؤونه

 رمر لحلول الروح القدس* 

  يوليو ابيب ىموز 1

  اغسطس مسرى آب 5

  بتمبرس ىو  بيلول 1

 بىاني بو ىيرى  4

 ىيرين األول/

ىيرى عيد ربس السنة  1يوم  اكتوبر بابة

 "روش هينه" العبرية المدنية

 ىيرى عيد الكفارة 12يوم 

 ىيرى عيد المظال 15يوم 

رموز الفداف والخليقة ال ديدة * 

 والراحة األبدية

ىيرين /هيفان 1

 الثانى

  نوفمبر هاىور

" كيسلو" كيسلل 9

 األول كانون/

كيسلو عيد الت ديد بو  15يوم  ديسمبر كهيك

 "الهانوكاب"األنوار 

رمر لتطهير الروح القدس * 

 لكنيسة هللا

كانون / ىيبت 12

 الثانى

  يناير طوبة

  فبراير اميير اباط 11

 آزار عيد الفوري  11-11يو  مارس برمها  آزار 10

رمر للحرية من الظل  * 

 واإلضطهاد

فة المريد عن ابعياد المقدسة فى العهد القدي  ومعناها الروحى، لمعر: ملحوظة* 

 .للمؤلل" اعياد العهد القدي  فى ضوف العهد ال ديد"اقرب كتاب 

 

 :وهى سلسلة كتب المؤللمن  09رق  "  عجائب قصة الصليب"

 (1999) دلي  الخدمة للييوو واليمامسة. 1

 (0222)  ارح وىبسيط سفر نييد اإلنياد. 0

 (0222) الح وقرابين العهد القدي  فى ضوف العهد ال ديدذب. 3

 (0221) اعياد العهد القدي  فى ضوف العهد ال ديد. 1

 (0221) خيمة اإلجتماع فى ضوف العهد ال ديد. 5

 (0220) ارح وىبسيط سفر الرايا. 1
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 (0220) كل عن الغضب واستمت  بالحياة. 4

 (0223) ميابهين صورة ابنه. 1

 (0223) س وىعريا  كلمة هللامتاعب النف. 9

 (0221) اعرت عدو . 12

 (0221) المسيح قام. 11

 (0225) كل عن القلق واستمت  بالحياة. 10

 (0225) بناف الرواج السعيد. 13

 (0221) دافنيى كود وبكاذيب ضد المسيح. 11

 (0221) ارح وىبسيط سفر دانيال. 15

 (0224) م ئ الرب يسوع بالم د وال الل. 11

 (0224) ارح وىبسيط رسالتى ىسالونيكى. 14

 (0221) سفر راعوث فى ضوف العهد ال ديد. 11

 (0221) "آآلم ايوب فى ضوف العهد ال ديد"ل  األمدرسة . 19

 (0229) "صالة ابناف هللا"نا الاى فى السموا  ااب. 02

 (0229) "ىيمال  فى الموعظة على ال ب "ابناف الملكو  . 01

 (0210)د ع الب قصة الميال. 00

23. Questions Frequently Asked by Young People 

21. Sitting at the Table with Muslim Friend 

25. Sitting at the Table with a Buddhist Friend 

21. Sitting at the Table with a Jewish Friend 

24. Sitting at the Table with a Hindu Friend 

21. Keys to What Every Christan Should Do 
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----------------------------------------------------- 

     The heart of Christianty is the Bible, the 

heart of the Bible is the Cross of Jesus 

Christ, and the heart of the Cross is the very 

heart of God: a heart full of the tenderest 

compassion for sinful, erring man, a heart 

that was bruised and broken while atoing 

for our guilt. 

 

     In Adam we are lost, slave to Satan. 

Under the law of condemnation, bondage 

to sin and eternal death is our destiny.  

     But in Christ, we enjoy by the Grace of 

God and through the Cross of Christ, life, 

righteousness, justification, sonnsship and 

freedom. Eternal Life in Heaven is our 

destiny. 

      

     In this book, you shall see clearer vision 

of this wondrous Cross. 

 

     Dr. Botros has authored 28 books, 6 in 

English and 22 in Arabic.  
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