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إهداء

ذلكرى 
لك من محل لواء الصليب

ودفع أىلغ ثمن يف سبيل املصلوب
 وإىل

لطيفة، يلىل، عواطف، جالل، طارق، 
مصطىف، ـحسن، هشام، فتيح، عبد اللطيف، 

عبد احلافظ، اسماعيل
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َ َغَباٌء، َهاليِكيِنَي هيِ
ْ
يِل يِالنِّْسَبةيِ ل ليِيبيِ ب َة الصَّ

َ
نَّ رَسال

َ
أل

 

ةُ اهلليِ. وَّ
ُ
َ ق هيِ

َ
نَي ف ُْن انلَّاجيِ َا حنَ

َ
يِالنِّْسَبةيِ نل ا ب

مَّ
َ
 أ

 

: يِهيِ نَّ اهلَل َيُقوُل يفيِ كيَِتاب
َ
 أل

 

ُفَهَماءيِ."
ْ
ُض َفْهَم ال

ُ
ْرف

َ
َماءيِ، وَأ

َ
ُك َمَة احلْ

ْ
بيِيُد ـحيِك

ُ
 "َسأ

 

؟ َمانيِ  َهَذا الزَّ
ُ

ُسوف
َ
ْيَن َفْيل

َ
َفقيِيُه؟ أ

ْ
ْيَن ال

َ
َكيِيُم؟ أ ْيَن احلْ

َ
أ
َ
 ف

 

ًة!
َ
ْنَيا َجَهال هيِ ادلُّ َمَة َهذيِ

ْ
َقْد َجَعَل اهلُل ـحيِك

َ
 ل

 

، َمتيِهيِ
ْ
نَّ اهلَل يفيِ ـحيِك

َ
 أل

 

ْم، َمتيِهيِ
ْ
ُه انلَّاُس ال َعْن َطريِيقيِ ـحيِك

َ
ْن َيْعريِف

َ
َصَد أ

َ
 ق

 

نََّها َغَباٌء.
َ
َْعُض أ ُ الْ تيِ َيْعَتربيِ

َّ
يِيَن يُْؤميُِنوَن َعْن َطريِيقيِ البيَِشاَرةيِ ال

َّ
َذ اذل ْن ُيْنقيِ

َ
 بَْل َشاَء أ

 

َزةً، ُبوَن ُمْعجيِ
ُ
َُهوَد َيْطل نَّ ايلْ

َ
 أل

 

َمًة.
ْ
يِيِّنَي يُريِيُدوَن ـحيِك ُونَان  َوايلْ

 

. ليِيبيِ  الصَّ
َ

هيِ ىلَع يَِنْفسيِ  ب
يِي َضحَّ

َّ
يحيِ اذل َمسيِ

ْ
يِال ُ ب ُْن نُبَشِّ كيِنََّنا حنَ

َ
 ل

 

يِآلَخريِيَن. َيُهوديِ، وََغَباٌء ل
ْ
يِل بيِرَيٌة ل

َ
ٌة ك

َ
 َوَهَذا ُمْشكيِ

 

يَن َدَعُهُم اهلُل، يِ
َّ

يِل ا ل مَّ
َ
 أ

 

ْو َغرْيَ َيُهوٍد،
َ
 َيُهوًدا َكنُوا أ

 

َمُة اهلليِ.
ْ
ةُ اهلليِ وـَحيِك وَّ

ُ
يُح ق َمسيِ

ْ
 َفُهَو ال

 

نَُّه َغَباٌء ميَِن اهلليِ،
َ
 َفَما َيْبُدو أ

 

. َمةيِ انلَّاسيِ
ْ
ـْحَكُم ميِْن ـحيِك

َ
 ُهَو أ

 

". ةيِ انلَّاسيِ وَّ
ُ
َوى ميِْن ق

ْ
ق
َ
نَُّه َضْعٌف ميَِن اهلليِ، ُهَو أ

َ
 َوَما َيْبُدو أ

 

 )1 كور 1: 18 - 25(
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تمهيـد
الرحيم1 الرمحان  اهلل  باسم 

ال أقصد بهذا الكتاب أن يكون مقاال الهوتيا عن الصليب، وال دفااع إجنيليا عن فداء 

املسيح، وال مجعا عشوائيا آليات الصليب يف كتاب اهلل... ال يشء من هذا إطالقا، بل قصدي 

هو رسد أحداث الصليب كما جرت مع فادينا وسيدنا وموالنا، ثم تطبيق شخيص ملا جرى. 

رايته وفخره وانلور  الصليب  املؤمن يلجعل  القارئ  أوال، تشجيع وتقوية  وهديف من هذا هو 

يؤمن  ال  اذلي  القارئ  جذب  وثانيا،  املسيح.  كنف  يف  معيشته  وسبيل  هداه  ىلع  يسري  اذلي 

بالصليب، لريى رضورة الفداء وخطورته، فيتولك ىلع املسيح ويأيت إيله ويسلم نفسه هل.

كم من املرات، وأنا أكتب هذه الصفحات، قلت يف نفيس: "هذا موضوع أكرب وأعظم 

من أن يمكنين أن أكتب فيه! هذا موضوع كبري واسع وأنا حمدود يف إماكنيايت العقلية والروحية!" 

ولكن ظل احِلْمل يكرب ويثقل، والرؤيا تتضح وتتبلور. ومع لك الرتدد اكن هناك تقدم، ومع لك 

ضعيف جاءت قوة املسيح لتسندين وتساعدين.

وحسب فكري، عقيدة الفداء يه من أهم الرباهني ىلع ويح الكتاب الرشيف. َمْن ِمَن 

البرش يمكنه أن يَُدبَِّر وخيطط أن يموت احلاكم العادل من أجل متمرد جمرم؟ ليس هذا من 

بالنسبة  أحد.  يتصوره  مبدع، وال حلما  تأيلف اكتب  أسطورة من  اخرتاع خيال شاعر، وال 

الكتاب، وقلب  للبرش، هذه فكرة غري معقولة، وغري ممكنة، وغري رضورية. ولكنها يه لب 

اإليمان املسييح!

فهذه  بادلموع.  مبلال  والسامع  القارئ  إىل  يأيت  أن  جيب  الصليب  عن  حديث  لك  إن 

األحاديث تأتيك مرفقة بدموع كثرية. ذللك فهذا الكتاب ليس للقراءة الرسيعة العابرة. إنما 

مع هذه األفاكر اتلأملية يف لكمة اهلل، أنت تقرتب من املقدس ادلاخيل، وكأنك يف بيت اهلل ذاته. 

هنا أنت تقرتب منه جل جالهل، حيث سيعلن نفسه لك وحيدثك بهمسات تدخل إىل أعماق 

قلبك وتروي روحك العطشانة. إذن من فضلك يا أيخ، اقرأ ببطء وهدوء يف حمرضه تعاىل.
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مقدمة

كبري،  ودخل  وإيراد  جتارة  وهل  والعقارات  األمالك  أصحاب  من  اكن  صديق  يل 

أن  واعئلتها  أخته  طلبت  فقد  هذا.  لك  تغري  لكن  طيبة.  هنيئة  حياة  يعيش  فاكن 

مع  يكن  لم  طائلة.  أرباحا  هلم  جيلب  جتاريا  مرشواع  أيضا  هم  يلبدأوا  يساعدهم 

مبلغا  هلم  يقرتض  أن  فقرر  سائل،  مال  من  إيله  حيتاجون  ما  الوقت  ذلك  يف  صدييق 

يتصف  قلبه  فإن  صدييق،  جانب  من  طيبة  خطوة  هذه  اكنت  ليساعدهم.  جدا  كبريا 

للغاية. رقيقة  ومشاعره  باحلنان 

 ولكن القرض اكن ضخما ولألسف فشل مرشوع األخت وأفلس. 

اضطر  الاكمل.  بالسداد  ويطالب  القرض  صدييق  أعطى  اذلي  ابلنك  يأيت  وهنا 

لسداد  لم يكن هذا اكفيا  ما عنده، ومع ذلك  أمالكه ولك  داره ولك  يبيع  أن  صدييق 

أن  يقدر  ال  كبري  دين  عليه  زال  وما  ومعدما،  تماما  مفلسا  صدييق  أصبح  القرض. 

للبنك. يدفعه 

انلبيلة  العواطف  صاحب  الشجاع  الشهم  الرجل  هذا  حالة  أيخ  يا  تصور 

أنه  أدرك  لقد  واإلحباط.  والقنوط  ايلأس  به  بلغ  كم  ميع  تصور  السامية.  واملشاعر 

الطريق  أنه بال حول وال قوة وال رجاء.  ال يقدر أن يعمل شيئا يلغري األوضاع. أدرك 

ادلنيا يف وجهه. أظلمت  أمامه مسدود. 

يا عمر! لك يشء  "أبرش  الوقت وقلت هل:  ذلك  إىل صدييق يف  أين رحت  نلفرض 

أعمل شيئا  ولم  ايلأس!"  نفسك من هذا  رج 
ُ

أن ت إال  ما عليك  يرام.  ما  سيكون ىلع 

املديون  هذا  إيله  ما حيتاج  إن  ال!  طبعا  األوضاع؟  يغري  الكالم  هل  الكالم.  من  أكرث 

هو أن جيد شخصا ثريا شهما يقدم هل املساعدة املايلة اليت ترجه من الورطة الفظيعة 

فيها وينقذه من اإلفالس. اليت وقع 

املسيح. حنن أصبحنا مديونني  بسيطة معىن صليب  تبني نلا بطريقة  القصة  هذه 
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حنن  احلالة  هذه  يف  ادلين.  هذا  نسدد  أن  مقدورنا  يف  وليس  اخلطيئة  بَدين  تعاىل،  هلل 

يسدد  شخص  إىل  بل  ورنَّانًا  بليغا  أو  طيبا  كالما  نلا  يلقدم  يأيت  شخص  إىل  ال  حنتاج، 

وال  املستقبل،  يف  نقرتض  ال  ليك  وإنذارات  حتذيرات  نلا  يقدم  من  إىل  ال  ادلين،  عنا 

من يسن نلا فروضا ورشائع ليك نعرف كيف نترصف حني يكون علينا دين، ال، بل 

حنتاج إىل من يذهب إىل صاحب ادلين ويدفع هل ما يستحق علينا. وهذا هو ما عمله 

الفظيعة. الورطة  أنقذنا من  فدانا،  ادلين،  املسيح فعال، فقد جاء ودفع هذا 

اكن عيىس )منه وبه سالمنا( جيول يف بالده بطوهلا وعرضها يصنع اخلري، ويدعو 

يف  احلزاىن  ويعزي  أمراضهم،  من  املرىض  يشيف  اكن  إيله.  ويتوبوا  باهلل  يلؤمنوا  انلاس 

لم  وسالسله.  قيوده  من  أحرارا  فيطلقهم  إبليس  عليهم  تسلط  اذلين  وحيرر  آالمهم، 

يكن يف قلب عيىس كراهية وال بُغض، ولم يكن يف ضمريه حسد وال حقد. لم حيمل 

سيفا ولم ينتقم نلفسه من أحد ولم يقتل أحدا. إنما اكن مملوًء باملحبة والعطف واملودة 

انلاس  انتباه  يأرس  جذابا،  اكن  حديثه  ويف  نقيا.  زكيا  طاهرا  اكن  والشفقة.  واحلنان 

القوية. ومواعظه  احللو،  والكمه  وقصصه،  بأمثاهل 

فداء  وهو  أال  األرض،  إىل  جاء  أجله  من  اذلي  القصد  يلتمم  الوقت  حان  فلما 

مشيئة  تمم  وهناك  الصليب.  وعزم وشجاعة حنو  وإرصار  راسخة  سار خبطى  اإلنسان، 

السمايئ. األب 

نفهم  أن  جيب  املسيح  نفهم  وليك  املسيح.  نتبع  أن  يه  احلقيقية  املسيحية 

سيدنا  حياة  من  األخري  األسبوع  حلوادث  املقدس  الكريم  الويح  أفرد  لقد  الصليب. 

عيىس قدرا كبريا من اإلجنيل الرشيف. تلك احلوادث حتتل ثلث قصة املسيح الواردة 

الصليب.  املسيح هو  ولوقا ويوحنا. وال عجب، ألن مركز عمل  يف كتب مىت ومرقس 

تاريخ  ثلث  يتحدث  ذللك  الصليب  هو  األرض  إىل  املسيح  ميجء  وأساس  سبب  إن 

33 سنة، عن األسبوع األخري من حياته! ملاذا؟ ألهمية موته  املسيح اذلي اعش حوايل 
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ىلع  وكديلل  اجلحيم.  يف  اهلالك  من  نلجاتنا  الزم  املوت  هذا  تعاىل.  اهلل  مقاصد  يف 

أهمية الصليب، اهزتت ادلنيا عند موت املسيح، فزتلزلت األرض، وتشققت الصخور، 

السماء! إىل هذه ادلرجة، اكن موته خطريا! وأظلمت الشمس، واسودت 

كالمه  يف  أي  القديرة،  معجزاته  ويف  السامية  تعايلمه  يف  نلا  اهلل  أعلن  عيىس 

وأعماهل. ولكن أعظم إعالن عن اهلل جاء من عيىس يف موته وقيامته!

املوضوع اذلي  الصليب هو  الصليب. اكن  افهم  إذن،  املسيح؟  تفهم  أن  تريد  هل 

ِليِب."أ كما  ي َضحَّ بِنَْفِسِه ىلَعَ الَصَّ ِ
َّ

َمِسيِح اذل
ْ
ُ بِال ُْن نُبرَشِّ

َ
يمأل فكر بولس وهلذا قال: "حن

ِليِب." َوَمْوتَُه ىلَعَ الصَّ َمِسيَح 
ْ
ال ٍء... إِال ِعيىَس  نىَْس لُكَّ يَشْ

َ
أ ْن 

َ
أ رُْت  قال: "قَرَّ

الوالئم.  به ويقيمون هل  لزيارة دولة أخرى، حيتفون  أو رئيس  حني يذهب ملك 

وحاكموه  عليه  قبضوا  هل؟  عملوا  فماذا  األرض،  هذه  إىل  جاء  العاملني  ملك  ولكن 

حماكمة جائرة وصلبوه وقتلوه. هذه يه جريمة اللك. هذا هو ذنب وخطيئة لك انلاس. 

هو  اذلي  العالم  القديرة،  بيده  صنعه  اذلي  العالم  العالم،  إىل  جاء  إنه  رفضناه.  حنن 

خلقه، لكن العالم رفضه. جاء إىل أهله، ولم يقبله أهله. جاء إىل شعبه، لكن شعبه 

قرن.  بعد  وقرنا  جيل،  بعد  وجيال  سنة،  بعد  سنة  الوضع  هذا  وسيستمر  يقبله.ب  لم 

ولكن ليس إىل ما ال نهاية! فاإلجنيل الرشيف يقول إنه سيأيت وقت فيه يسجد اللك 

باالسم  املسيح  السيد  ىلع  أنعم  تعاىل  اهلل  ألن  ذلك  موالنا.  أنه  اجلميع  ويشهد  لعيىس 

اذلي هو أعظم من لك إسم. أي باملاكنة اليت يه أسىم وأىلع وأعظم من لك ماكنة، حىت 

رِْض، 
َ
األ َْت 

َ
َوحت رِْض 

َ
األ وىلََعَ  َماِء  السَّ يِف  َمْن  لُكُّ  ِعيىَس،  الْسِم  ُرَكِبِهْم  ىلَعَ  لُكُّ 

ْ
ال "يَْسُجَد 

َمْوالنَا".ت ُهَو  َمِسيَح 
ْ
ال "ِعيىَس  َوَيُقولُوا:  َعلَنًا  َِميُع 

ْ
اجل َويَْشَهَد 

ألن  السار  اخلرب  هو  فاإلجنيل  السارة.  البرشى  املفرح،  اخلرب  تعين  اإلجنيل  لكمة 

أ 1كور 1: 23

ب يو 1: 11-10

ت يف 2: 11-10
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اهلل تعاىل يغفر نلا ذنوبنا عن طريق فداء املسيح. وال يوجد إال إجنيل واحد هو إجنيل 

املوت.  ىلع  منترصا  وقام  البرش،  عن  فداء  مات  اذلي  الوحيد  هو  ألنه  املسيح،  السيد 

وأصبحت  اللعنة  لغيت 
ُ
أ املوت،  ىلع  وانترص  قام  املسيح  وألن  السار.  اخلرب  هو  هذا 

وانلجاة  املغفرة  بأن  السارة  األخبار  يه  الصليب  ىلع  املوت  فضيحة  وصارت  بركة، 

واحلياة ممكنة ملن يؤمن به. هذا هو اإلجنيل! 

هذه يه البرشى اليت تبعث الفرح والسالم يف القلوب احلائرة والضمائر املعذبة! 

ايلائسة.  اتلعبانة  للنفوس  والسالم  واألمان  والراحة  الفداء  إعالن  هو  عيىس  إجنيل 

اهلائج، وتمنحه  اثلائر  املوسيىق اإلهلية تعزف تلبعث اهلدوء يف قلبك  إجنيل املسيح هو 

واملحبة. والفرح  واألمل  واالطمئنان  اإلرشاد 

إن رسالة اإلجنيل لكِِّه يه عن الصليب! الصليُب هو لُبُّ حديث اإلجنيل! حقيقُة 

هناك  يبىق  ال  املسيح،  إجنيل  من  الصليب  انزع  باملسيح.  اإليمان  قلب  يه  الصليب 

وظالمها  ضياعها  يف  البرشية  تبىق  بل  مفرحة،  رسالة  وال  طيبة،  برشى  وال  إجنيل 

يصبح  صليب  بال  نعم،  فرح.  بال  رجاء،  بال  أمل،  بال  فاد،  بال  منقذ،  بال  ومعصيتها 

بشارة وال أخبارا طيبة. اإلجنيل خدعة! يصبح ال 

قبل الصليب جاء الفداء يف صورة رموز تشري إىل الصليب ذاته. وبعد الصليب، 

لك حماولة للفداء باطلة وغري جمدية، بل وخطرية تؤدي إىل اهلالك عينه! 

عظيما  بدأ  احلب  هو  بل  بالفشل،  وانتىه  بانلجاح  بدأ  مرشواع  ليس  الصليب 

للبرش.  الشيطان  قوات  إذالل  حطم  األصنام.  عبادة  حطم  الصليب  منترصا.  وانتىه 

القاتمة،  السحب  تنقشع  ايلوم  الصليب،  وبقوة  واجلنسية.أ  العرقية  الفواصل  حطم 

يمتد  اهلل  وُملك  ماكن،  لك  يف  يسطع  الشمس  نور  ويتقهقر.  الضالل  ظالم  وينهزم 

ملجيئه. ُتَعدُّ  وعروسته  يتمجد،  املسيح  اسم  قبل.  من  البرش  تاريخ  يعرفها  لم  بطريقة 

أ  أف 2: 16-14
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الصليب هو لغة احلب. هو لغة الفداء. هو الطريقة الوحيدة للحصول ىلع احلياة. 

الصليب  فرح.  الصليب  عيد.  الصليب  منه.  اإلنقاص  وال  إيله  اإلضافة  يمكن  ال 

حقيقة. صالٌح مات من أجل األرشار. طيب مات من أجل األردياء. الصليب هو تعبري 

ننادي بها، وال موضوع آخر  غري اعدي عن حب غري اعدي. ليس دلينا رسالة أخرى 

نتحدث عنه. الصليب هو رضورة خطرية. احلب هو طبيعة اهلل. اهلل حمبة. ذللك أظهر 

الصليب. ىلع  احلقيقية  طبيعته  اهلل 

عن  ."أ  ُ
َ

َجالهل ْينَا 
َ
َوَرأ بَيْنَنَا.  َواَعَش  ا،  برََشً َصاَر  َكَِمُة 

ْ
"ال بشارته:  يف  يوحنا  يقول 

املسيح؟ وأين؟ وكيف؟ ربما يشري يوحنا هنا  أي يشء يتحدث يوحنا؟ مىت رأى جالل 

إىل موضوع ظهور جالل املسيح ىلع اجلبل ملا جاء إيله موىس وإيلاس وحتدثا معه عن 

أعتقد  نعم،  الصليب!  عن  هنا  يوحنا  يتحدث  رأيي،  يف  لكن  به.  سيقوم  اذلي  الفداء 

أعز  بذل  اذلي  اهلل  جالل  الصليب  يف  رأوا  وأصحابه  يوحنا  أن  يه  األهم  اإلشارة  أن 

لفدائنا. عنده  ما 

اذلي يقدر أن يرى جالل املسيح يف الصليب، جيد نفسه منجذبا أن يتبع املسيح! 

من يرى جالل املسيح يف اعر موته، يسري خبطوات ثابتة حنوه ويف معيته!

انلجاة عن طريق صليب  لإلنسان  دبر  تعاىل،  إنه  اهلل حيبنا!  الصليب؟ ألن  ملاذا 

فيكون.  كن  ويقول  اهلل  يتكم  أن  إال  اخللق  عملية  تستلزم  لم  وقيامته.  املسيح 

ولكن ليك يفدي، اكن ال بد أن يتألم. لقد خلق اهلل اإلنسان بنسمة من فمه، ولكنه 

. لقد لكفه دم  فداه بإراقة دم املسيح. فالفداء لكف اهلل أكرث مما لكفه اخللق بما ال حُيَدُّ

اْبنَُه  بََذَل  نَُّه 
َ
أ رََجِة  دِلَ انلَّاِس  لُكَّ  اهلُل  َحبَّ 

َ
"أ قال عيىس:  الوحيد.  احلبيب  االبن  املسيح، 

ُلُوِد."ب
ْ
َحيَاَة اخل َينَاُل  بَْل  بِِه،  يُْؤِمُن  َمْن  َيْهِلَك لُكُّ  ِليَكْ ال  وَِحيَد 

ْ
ال

أ  يو 1: 14

ب  يو 3: 16
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الرش  حيول  اهلل  أن  يبني  الصليب  وحمب.  وصالح  طيب  اهلل  أن  يبني  فالصليب 

"َمْن  أليوب:  سأهل  اذلي  السؤال  يسأل  مازال  اهلل  اكن  الصليب  عند  ولصاحلنا.  خلرينا 

الصليب  بواسطة  وجل!  عز  القدير  يتحدى  أن  يقدر  واحد  وال  ايِن؟"أ  َيتََحدَّ ْن 
َ
أ َيْقِدُر 

فظاعة  يفهم  أن  يمكنه  إنسان  يوجد  ال  خري.  أحسن  إىل  وحوهل  رش  أفظع  اهلل  أخذ 

جانب  من  حماولة  أخطر  هو  الصليب  اكن  الصليب.  فوق  عيىس  اختربه  اذلي  املوقف 

املسيح  قام  انلهائية.  هزيمته  الشيطان  انهزم  بالصليب  ولكن  اهلل.  ضد  الشيطان 

"اهلَل  أن  حقا  نعلن  ان  يمكننا  واآلن  منها.  يفيق  لن  رضبة  الشيطان  وأعطى  منترصا 

اتلاريخ،  من  الصفحة  هذه  إن   2 بُّونَُه."ب  حُيِ يَن  ِ
َّ

لِل َخرْيِ 
ْ
لِل َمًعا  َتْعَمُل  ْشيَاِء 

َ
األ لُكَّ  جَيَْعُل 

صفحة الصليب، تشع بنور وهاج. الصليب هو اذلي جيعل نلا املايض مستورا واحلارض 

وعنايته  وغفرانه،  وصفحه  وتضحيته،  املسيح  حبب  وذلك  باهرا،  واملستقبل  منريا 

فيه. والرجاء  وباألمل  وراعيته، 

مشوه،  وجهها  جاحظتان،  عيناها  عقليا،  ومتخلفة  جدا  قة  ُمَعوَّ بنت  هل  رجل 

يسيل اللعاب من فمها ألنها ال تقدر أن تتحكم فيه. ومع ذلك حيضنها أبوها ويقول: 

الطريقة! بهذه  اهلل حيبنا  "يا حبيبيت!" 

اغيلة  قيمتك  أن  يه  احلقيقة  لكن  املعوقة،  ابلنت  تلك  مثل  أنك  تشعر  ربما 

كبرية  كرامة  لك  أنت  واتلقدير.  االعتبار  بعني  إيلك  ينظر  اهلل  إن  اهلل.  نظر  يف  جدا 

ربما  الكرامة.  هذه  من  زمالؤك  أو  بدلك  أو  أهلك  حيرمك  ربما  تعاىل.  املوىل  نظر  يف 

بهذا  الوضع  اكن  مهما  القيمة.  قليل  نفسك  تعترب  أنت  ربما  أو  قيمة.  بال  يعتربونك 

الشأن يا أيخ، ِاعلم أن املسيح، تبارك وتعاىل، يعتربك نفيسا اغيلا، دلرجة أنه مات من 

اذلي  الغايل  اثلمن  هو  هذا  أجلك.  من  دمه  بذل  أنه  دلرجة  عنده  ثمني  أنت  أجلك! 

أ أي 41: 10

ب رو 8: 28
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قيمة كبرية! أنت لك  دفعه فيك! دمه! حياته! 

يُقدمونه  ما  تقبل  أن  عليك  يفرض  تعليما  تلقنت  الصغر،  منذ  نشأتك  يف  وربما 

نفسك  يف  زرعوا  ربما  تستفهم.  أو  تسأل  أن  عليك  وممنوع  نقاش،  أو  حبث  دون  لك 

كراهية لآلخرين وخوفا من لك ما هو غري مألوف أو معروف. ربما أجربوك أن تصدق 

ما يقولون وتدين بما يدينون. إن اكن هذا هو وضعك دعين أرسد عليك قصة قرأتها، 

أريد أن أسوقها إيلك. اليت  الفكرة  أنها تقرب ذلهنك  وأعتقد 

اعئلته  استدعت  مات.  أنه  يظن  جعله  بهوس  أصيب  رجال  إن  القصة  تقول 

الطبيب اذلي حاول بكل جهده أن يبني للرجل أنه يح ألن امليت ال يدرك وال يشعر 

الرجل  يقنع  أن  بإماكنه  يكن  لم  الطبيب!  حاول  عبثا  ولكن  يتحرك.  وال  يتكم  وال 

أنه يح. 

املاكن  إىل  املستشىف،  إىل  الرجل  فأخذ  ذكية.  فكرة  إىل  الطبيب  توصل  وأخريا 

"هؤالء  للرجل:  الطبيب  قال  يلأخذوهم.  أهلهم  يأيت  حىت  املوىت  فيه  يضعون  اذلي 

الطبيب  تعال جنرب." وأخذ  ادلم، ألنهم موىت.  منهم  يسيل  بإبرة ال  إن وخزتهم  املوىت، 

يوخز باإلبرة ميتا بعد آخر. وال واحد سال منه ادلم. وهنا سأهل الطبيب: "هل اقتنعت 

إبرة  الطبيب  فأخذ  اقتنعت."  "نعم  الرجل:  قال  ادلم؟"  منهم  يسيل  ال  املوىت  أن  اآلن 

ووخز بها الرجل، فسال منه ادلم. وهنا صاح الرجل: "يا هل من أمر غري اعدي! أنا ميت 

ومع ذلك سال مين ادلم!"

فاسد.  اقتناع  هو  فكرك  أدخلوه يف  اذلي  االقتناع  إن  تبني قصدي.  القصة  هذه 

الصعب  من  صار  حىت  عليك  فرضوه  اذلي  الفكري  القهر  من  تتحرر  أن  حتتاج  أنت 

استخدام املنطق معك. أدعو اهلل القدير أن حيررك من هذا القهر، تلطرح عنك احلمل 

القرار  تشاء، وتتخذ  لتستنشق نسمات احلرية احلقيقية، فتفكر كما  اذلي ترزح حتته، 

يَفرضه اآلخرون عليك. ما  يمليه عليك ضمريك، ال  اذلي 
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من  هل  ويا  واملوت.  والفشل  والعقاب  واذلل  الضعف  إىل  الصليب  يرمز  مبدئيا، 

والقدرة،  والعزة  اجلالل  صاحب  الكريم،  اخلالق  اهلل  أن  حقا  غريب  عجيب  فكر 

الصليب  قَِبَل  اذلي  اهلل  البرش.  حنن  فيها  جنتاز  اليت  واملتاعب  باآلالم  نفسه  يربط 

أحزاننا  يلخترب  يأيت  أبدية،  سعادة  يف  هو  اذلي  اهلل  والعذاب.  األلم  معىن  تماما  يفهم 

الطاهر انليق يأيت إىل اعلم البرش اذلي جنسته اخلطيئة. اهلل صار برشا.  وأوجاعنا. اهلل 

وهناك  عليه.  وعلقوه  سمروه  بل  واهلوان،  العار  صليب  الصليب،  محل  املسيح  عيىس 

مات.  الصليب  ىلع 

املاكن اذلي  تعاىل جاء يلخترب ما خنتربه حنن. وبطريقة معنوية، سار يف  إذن اهلل 

أيضا  هو  تتألم؟  أنت  هل  اآلن.  فيه  أنت  اذلي  املوقف  يف  وقف  اآلن.  أنت  فيه  تسري 

تعبان؟  أنت  هل  اضطهدوه!  أيضا  هو  انلاس؟  يضطهدك  هل  حالك.  يعرف  فهو  تألم، 

تعب! أيضا  هو 

أو ربما تكون بائسا. ربما تكون اغرقا يف يأس شديد. ربما تشعر بأنك فاشل 

يف  احلقييق  السبب  لكن  اهلل.  من  وإحسان  نعمة  يه  اليت  احلياة  هذه  يف  احلياة،  يف 

موالك  عن  بعيد  انلور،  عن  بعيد  احلق،  عن  بعيد  املسيح،  عن  بعيد  أنك  هو  فشلك 

يعلن  إنه  ايلوم!  احلق  لك  يقدم  اهلل  إن  أجلك.  من  بنفسه  أحبك وضح  اذلي  عيىس 

كالم  هو  فيه.  وترتاح  به،  تلؤمن  املفرح  السار  اخلرب  لك  يعلن  إنه  ايلوم.  اإلجنيل  لك 

الطريق  إىل  يرشدك  اذلي  هو  للعاملني.  وهداية  نور  فيه  اذلي  هو  احلق.  كالم  اهلل، 

املستقيم. الرصاط  إىل  القويم، 

اهلل.  بها  قام  وأنبل تضحية  وأسىم  اإلنسان،  ارتكبها  أبشع جريمة  هو  الصليب 

واملسيح  اخلطيئة،  عقاب  اكن  أصال  الصليب  اهلل.  حب  عن  تعبري  أعظم  هو  الصليب 

حوهل إىل شفاء من اخلطيئة. الصليب أصال اكن يعرب عن الكراهية، واملسيح حوهل إىل 

اإلنسان؛  يف  ما  أسوأ  يبني  اكن  أصال  الصليب  للناس.  اهلل  حب  الاكمل،  احلب  ديلل 
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القتل. لكن املسيح حوهل يلبني أعظم ما يف اهلل؛ الفداء! أخذ املسيح لك ما هو رديء 

ايلوم  وطهارة.  وحب  نور  إىل  وحوهل  وانتقام،  وعذاب  ظالم  من  الصليب،  يف  ومكروه 

انلجاة يف  الفرج، جاءتنا  فداؤنا، جاءنا  تم  بها!  نهتف  اليت  الصليب هو صيحة انلرص 

وبالصليب. الصليب 

أما  فيها هو اهلل.  بأهم دور  قام  الصليب قصة. مصدرها ومنبعها هو اهلل. واذلي 

واألحبار  ادلين  قادة  مثل  القصة  يف  وثانوي  فريع  دور  هل  نوع  نوعني:  فاكنوا  البرش 

باملسيح وفدائه واعش هل.  القصة وآمن  ويهوذا وبيالطس وغريهم. ونوع استفاد من 

مات  انلظري.  منقطع  بنجاح  تمت  ربانية  خطة  هو  إهلية،  مبادرة  هو  الصليب 

جليل  شيخ  قال  وكما  انلرص.  وتم  املوت  من  قام  ثم  الفداء،  وتم  الصليب  ىلع  املسيح 

وقسيس تيق يصف تضحية املسيح: "هو احلق خرج من عند احلق يلقيض ىلع ابلاطل 

وظفر  ابلاطل  ُخذل  ما  رساعن  ثم  احلق.  بصلب  األول  دورها  انتىه  حامية  معركة  يف 

لَْن  َمْوُت  "يَا  هو:  نشيدنا  أصبح  وهلذا  اعد."3  منه  اشتُق  اذلي  احلق  وإىل  وقام،  احلق 

َغنَا!"أ  َ تدَلْ لَْن  َمْوُت  يَا  َتْغِلبَنَا! 

سيدنا  وموت  صلب  قصة  القصة،  هذه  اتلايلة  الصفحات  يف  سنتناول  ذللك 

قاموا  واذلين  فعال.  حدثت  واقعية  حقائقها  أن  نعرف  وحنن  املسيح.  عيىس  وفادينا 

بأدوار فيها هم أشخاص هلم تاريخ معروف ومسجل يف صفحات الزمن. هذه أحداث 

ليست من نسج اخليال، وال خرافة، إنما وقائع تمت مع املسيح أمام شهود كثريين، يف 

وجود األحباء واألعداء، وأمام عدد من األقرباء والغرباء.

أ 1كور 15: 55
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أوال

الصليب يف تدبري اهلل

حدوث  قبل  ودهور  وعصور  أزمنة  إىل  األصل  يف  تعود  املسيح  صلب  حقيقة  إن 

العاملني.  الصليب. بل يف احلقيقة، اكن الصليب يف تدبري اهلل تعاىل من قبل ما خلق 

إن اهلل تعاىل يلكُّ املعرفة. أي يعرف لك يشء من األول إىل اآلخر. فهو اكن يعرف 

دبر  ذللك  املحرمة.  الشجرة  من  ويأكل  الطاعة  وعدم  املعصية  يف  سيسقط  آدم  أن 

اهلل  ما خلق  قبل  أي  الساقط.  املسكني  اإلنسان  يفدي  يرسل من  أن  القدير عز وجل 

اإلنسان، علم القدير أن آدم سيسقط يف املعصية، وقبل ما دخلت اخلطيئة إىل العالم، 

آدم  وقوع  قبل  من  اإلنسان، حىت  فداء  دبر  اهلل  أن  هذا  يعين  انلجاة. هل  نلا  اهلل  دبر 

يرسل  أن  ندركه،  نعرفه حنن وال  اذلي ال  السحيق  املايض  اهلل يف  قرر  نعم،  اذلنب؟  يف 

الصليب  اكن  ابلعيد  املايض  ذلك  يف  ذنوبنا.  من  ويفدينا  يلموت  املسيح  عيىس  سيدنا 

ِفَداِء 
ْ
يف حسبان اهلل تعاىل وتدبريه. ذللك يُطلق الكتاب الكريم ىلع عيىس اسم "مَحَِل ال

َعالَِمنَي."أ 
ْ
ال ِق 

ْ
َخل ُمنُْذ  َمْذبُوِح 

ْ
ال

تَافَِهًة  َحيَاًة  تَِعيُشوَن  ُكنْتُْم  َمايِض 
ْ
ال يِف  ْنتُْم 

َ
"أ الرشيف:  اإلجنيل  يقول  أيضا  وهلذا 

ِمثَْل  فَاِنيٍَة  ْشيَاَء 
َ
بِأ َهَذا، ال  ِمْن  فََداُكْم  اهلَل  نَّ 

َ
أ َتْعلَُموَن  لَِكنَُّكْم  آبَاؤُكْم،  لَُكْم  َعلََّمَها 

لَْوٍم َوال َعيٍْب.  باِل  ي  ِ
َّ

ِفَداِء اذل
ْ
ال مَحَِل  َمِسيِح، 

ْ
ال َدِم  َكِريِم، 

ْ
ال ِم  بِادلَّ بَْل  َهِب،  ِو اذلَّ

َ
أ ِة  ِفضَّ

ْ
ال

من  ذنوبنا  من  انلجاة  نلا  دبر  اهلل  إن  َعالَِمنَي."ب 
ْ
ال ِق 

ْ
َخل َقبِْل  ِمْن  لَِهَذا  اهلُل  اْختَاَرُه  َفَقِد 

األزل، من قبل ما خلق العاملني. أي من قبل ما خلق الكون، وقبل ما خلق املالئكة، 

دبر  بادلاء.  اإلنسان  إصابة  قبل  ادلواء  دبر  اهلل  أن  يعين  هذا  البرش.  خلق  ما  وقبل 

أ رؤ 13: 8

ب 1بط 1: 20-18
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املرض. وهنا تظهر عظمتُه عز وجل. العالج قبل حدوث 

وهلذا حنن أتباع عيىس نفرح ونبتهج هلذه املحبة اليت التعرف حدودا، ألن اهلل 

هذه  مشاعرنا  عن  اإلجنيل  وُيعرب  املسيح.  فداء  بواسطة  العظىم  انلجاَة  هذه  نلا  دبر 

ُروِحيٍَّة يِف  بََرَكٍة  بَاَرَكنَا بُِكلِّ  نَُّه 
َ
َمِسيِح، أل

ْ
ال ّسيِِّدنَا ِعيىَس  بُو 

َ
أ اهلُل  َتبَاَرَك   " بقول بولس: 

نِلَُكوَن  َمِسيِح 
ْ
ال بِواِسَطِة  ِاْختَاَرنَا  َعالَِمنَي، 

ْ
ال َخلََق  َما  َقبَْل  إِنَُّه 

فَ َمِسيِح. 
ْ
ال بِواِسَطِة  َماِء  السَّ

ِعيىَس  بَِواِسَطِة  ْبنَاَءُه 
َ
أ جَيَْعلَنَا  ْن 

َ
أ ًما  ُمَقدَّ َر  قَرَّ حَمَبَِّتِه  َويِف  َنَظِرهِ.  يِف  َعيٍْب  َوباِل  َصاحِلِنَي 

َوقَْصِدهِ."أ  احِلَِة  الصَّ َمِشيئَِتِه  َحَسَب  َوَذلَِك  َمِسيِح. 
ْ
ال

َفَع  لرَِيْ اهلُل  رَْسلَُه 
َ
أ ي  ِ

َّ
اذل ِفَداِء 

ْ
ال مَحَُل  ُهَو  "َهَذا  املسيح:  عن  زكريا  بن  حيىي  قال 

وقرر  الفداء. هو اذلي رسم  دبر نلا  القدير هو اذلي  املحب  إن اهلل  انلَّاِس."ب  َخِطيئََة 

بل  اخلطأ،  طريق  عن  ذلك  يكن  لم  عفوا.  ذلك  يكن  لم  الصليب.  ىلع  املسيح  موت 

الزمان. هو تدبري اهلل منذ قديم 

حقا  عليه.  القضاء  وقرروا  العداء  ناصبوه  ايلهود  قادة  ألن  املسيح  مات  حقا 

ألن  املسيح  مات  نعم،  خانه.  املقربني،  أتباعه  أحد  القريويت،  يهوذا  ألن  املسيح  مات 

ابلالد  حاكم  ألن  املسيح  مات  نعم،  وقتلوه.  صلبوه  ايلهود،  ضغط  حتت  الرومانيني، 

خاف من رصاخ ايلهود اذلين طابلوا بأن يصلبه. إن اتهامهم لعيىس بأنه يقاوُم القيرص 

وينافُسه َشوَّش ىلع أفاكر ذلك احلاكم! ولكن هذه لكها يه جمرد أسباب ثانوية فرعية 

اكنت  هذه  ألن  مات  املسيح  أن  فهو  واألهم  واألعمق  األسايس  السبب  أما  وسطحية. 

لَِم."ت 
َ
بِاأل يَْسَحَقُه  ْن 

َ
أ اهلُل  "َريِضَ  األزل.  منذ  اهلل  تدبري  هو  هذا  اكن  تعاىل.  اهلل  خطة 

ولكن  الروماين.  احلاكم  وضعف  ايلهود،  عداوة  بسبب  املسيح  ُصِلَب  صحيح، 

وجود  وقبل  الرومان،  ظهور  قبل  اهلل  فكر  الصليب اكن يف  إن  يقول  الرشيف  الكتاب 

أ أف 1: 5-3

ب يو 1: 29

ت إش 53: 10
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")إن  اخلمسني:  يوم  يف  املشهورة  لليهود يف خطبته  بطرس  قال  أو غريهم! ذللك  ايلهود 

تُُموُه 
ْ
َوَقتَل فََصلَبْتُُموُه  ابِِق،  السَّ ِمِه 

ْ
وَِعل َمْرُسوَمِة 

ْ
ال اهلِل  ِة  ِخطَّ َحَسَب  لَُكْم  ُسلَِّم  عيىس( 

وقالت  املرسومة!  اهلل  الصليب اكن حسب خطة  املسيح ىلع  اِر."أ موت  ُكفَّ
ْ
ال بُِمَساَعَدِة 

َْحِر  رِْض َوابلْ
َ
َماِء َواأل ، يَا َصانَِع السَّ مجاعة الرسل يف مناسبة أخرى يف داعئهم هلل: "يَا َربُّ

بِيالِطُس  )واحلاكم(  ِهرُيوِدُس  )امللك(  َمِدينَِة 
ْ
ال َهِذهِ  يِف  اْجتََمَع  )لقد(  ِفيَها..  َما  َولُكِّ 

َمَسْحتَُه. وََعِملُوا  ي  ِ
َّ

اذل وِس ِعيىَس  ُقدُّ
ْ
ال َخاِدِمَك  اِئيَل، ِضدَّ  إِرْسَ َوَبنُو  َجانُِب 

َ
َواأل ُنِْطيُّ 

ْ
ابل

وقىض  سبق  وجل  عز  اهلل  إن  أي  َوَمِشيئَِتَك.ب  تَِك  قُوَّ حِبََسِب  بِِه  َوقََضيَْت  َسبََق  َما  لُكَّ 

قوته ومشيئته.  الصليب، واكن هذا حسب  املسيح ىلع  بموت 

 ، َرايِعَّ ىلَعَ  َواْهُجْم  َسيُْف  يَا  "ِاْستَيِْقْظ  املوىل:  قال  السنني،  بمئات  الصليب  وقبل 

اهلل  هو  هنا  فاملتكم  َِراُف."ت 
ْ
اخل َفتَتََشتََّت  ايِعَ  الرَّ ِارْضِِب  َصاِحِب!  ُهَو  ي  ِ

َّ
اذل الرَُّجِل  ىلَعَ 

هو  الصليب  اكن  نعم،  اهلل.  سيف  هو  والسيف  عيىس.  موالنا  هو  والرايع  وجل.  عز 

بل سيف  بيالطس،  وال سيف  قيافا  لم يكن سيف  اذلنب.  إلنهاء مشكة  اهلل  سيف 

اهلل. هذا هو تدبري اهلل.

جزء  يه  الصليب  فكرُة  اهلل.  حمبة  يف  اهلل،  قلب  يف  هو  الصليب  أساس  إذن 

عليه  وقبضوا  العداء  للمسيح  أضمروا  اذلين  ايلهود  قادة  اهلل.  وتدبري  اهلل  خطة  من 

ويطابلون  يهتفون  مظاهرة صاخبة  اذلين جتمعوا يف  ايلهود  للحاكم، ومجاهري  وقدموه 

القرار  أصدر  اذلي  احلاكم  وبيالطس  بعيىس،  هزأ  اذلي  وامللك هريودس  بإعدامه، 

أسايس  دور  هلم  يكن  لم  هؤالء  لك  الصلب،  نفذوا  اذلين  الرومانيني  وجنود  بصلبه، 

يف جمريات األمور. اهلل تعاىل هو اذلي دبر الفداء وهو اذلي قصد لك هذا وهو املحرك 

اهلُل تعاىل بتطور األحداث لغري ما  يُفاجأ  لم  لم يكن متفرجا.  األسايس للك ما جرى. 

أ أع 2: 23

ب أع 4: 24، 28-27

ت زك 13: 7
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لُكَّ  اهلُل  َحبَّ 
َ
"أ املسيح:  كالم  قبل  من  ذكرنا  كما  بل  عيىس!  صالح  غري  يف  أو  يريد، 

وَِحيَد."أ 
ْ
ال اْبنَُه  بََذَل  نَُّه 

َ
أ رََجِة  دِلَ انلَّاِس 

أنه حىت يف ذلك األسبوع األخري قبل موته، ويف تلك السااعت  جيب أن نالحظ 

ُمَسريِّ  هو  اكن  املوقف!  سيد  هو  املسيح  عيىس  وموالنا  سيدنا  اكن  والعصيبة،  الصعبة 

جاء  هلذا!  جاء  لكنه  الصليب.  يتحاىش  أن  يمكنه  اكن  اتلاريخ!  رب  هو  اكن  األمور! 

الصليب.ب  ىلع  يلموت 

تآمر  لقد  باذلات!  الوقت  ذلك  يف  القدس  إىل  ذهب  ذللك  هدفه،  الصليب  اكن 

قرروا  الوقت  نفس  يف  ولكنهم  عيىس.  ىلع  يقبضوا  أن  ودبروا  معا  ايلهود  ادلين  قادة 

أن  فاتفقوا  ذلك.  ىلع  ويعرتض  ضدهم  الشعب  يثور  ئلال  العيد  يف  ذلك  يكون  أال 

اْجتََمَع  َوقِْت، 
ْ
ال َذلَِك  "َويِف  الكريم:  اهلل  كتاب  فيقول  العيد.  بعد  ما  إىل  ينتظروا 

َمًعا  َوتََشاَوُروا  َقيَافَا.  اْسُمُه  ي  ِ
َّ

اذل ىلْعَ 
َ
األ رَْبِ 

ْ
احل رْصِ 

قَ يِف  ْعِب  الشَّ َوُشيُوُخ  ْحبَاِر 
َ
األ ُرَؤَساُء 

ئِلَال  ِعيِد، 
ْ
ال يِف  َهَذا  َنْفَعُل  "ال  قَالُوا:  ُهْم  نَّ

َ
أ إِال  َوَيْقتُلُوُه.  ِعيىَس  ىلَعَ  يِلَْقِبُضوا  ِحيلٍَة  يِف 

ْعُب."ت  الشَّ َيثُوَر 

يف  أي  يلُصلب،  يُسلَُّمونه  سوف  يومني  بعد  إنه  تلالميذه  عيىس  قال  ولكْن 

القريويت:  يلهوذا  قال  معهم،  الفصح  طعام  يتناول  اكن  وبينما  بالعيد!ث  االحتفال  قمة 

ىلع  القبض  بإرجاء  القادة  قرار  من  الرغم  وىلع  برُِسَْعٍة."ج  ُه 
ْ
اْعَمل َتْعَملَُه  ْن 

َ
أ نََويَْت  "َما 

عيىس إىل ما بعد العيد، تم القبض عليه يف أيام العيد، ألنه هو قرر ذلك! هو صاحب 

اذلي  العاملني  ملك  هو  بل  الظروف،  فيه  تتحكم  لم يكن شخصا  فعيىس  السلطان. 

أ يو 3: 16

ب مت 26: 54-52

ت مت 26: 5-3

ث مت 26: 2

ج يو 13 : 27
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أعداؤه  طارده  بعدما  عليه  القبض  تم  هاربا  شخصا  يكن  لم  الظروف.  يف  يتحكم 

وأمسكوه، بل هو اذلي أرغم أعداءه ىلع إتمام ِخطته ومقاصده. 

يف ذلك البستان، يف تلك الليلة، ارتكب يهوذا أسوأ خيانة يف اتلاريخ البرشي، 

تماما كما  األحبار،  إىل رؤساء  وُسلِّم عيىس  ذلك سيحدث!  بأن  املسيح  أنبأ  تماما كما 

وأنكر  هلم!  قال  كما  تماما  وحده،  وتركوه  اتلالميذ  وهرب  قبل!  من  ألتباعه  أعلن 

يلحكموا  األجانب  إىل  سلموه  ذلك  وبعد  املسيح!  حذره  كما  تماما  يعرفه،  أنه  بطرس 

هو!  أعلن  كما  تماما  باملوت،  عليه  الرومان  وحكم  هو!  قال  كما  تماما  باملوت،  عليه 

أيام قام من املوت، تماما كما قال من قبل! وبعد ثالثة 

ال، لم يفاجأ املسيح بهذه الظروف. اكن يعرف أنه جاء يلموت. اكن هو املتسلط 

َضيحِّ حِبَيَايِت ِليَكْ 
ُ
ينِّ أ

َ
بُّيِن، أل ُب حُيِ

َ
ىلع الظروف واذلي بيده تدبري لك هذا. لقد قال: "األ

 َ َضيحِّ
ُ
أ ْن 

َ
أ َطُة 

ْ
ل السُّ بِِرَضاَي. ِعنِْدي  بَِها  َضيحِّ 

ُ
أ نَا 

َ
أ بَْل   ، ُخُذَها ِمينِّ

ْ
يَأ َحَد 

َ
أ ثَاِنيًَة. ال  نَالََها 

َ
أ

نَالََها ثَاِنيًَة."أ هو ضح حبياته بنفسه، بإرادته، برضاه. لم جيربه 
َ
ْن أ

َ
َطُة أ

ْ
ل بَِها، وَِعنِْدي السُّ

أحد ىلع ذلك. لم يؤخذ ىلع حني غرة. بل اكن يعرف أنه جاء هلذا القصد. 

ال، لم يفاجأ املسيح بوقائع وأمور لم يكن يتوقعها! بل اكن يعرف لك اتلفاصيل 

تعيسة، وال حادثة غري  أو صدفة  الصليب سوء حظ  لم يكن  انلهاية.  إىل  ابلداية  من 

متوقعة أصابته. بل هو تاج اتلدبريات اإلهلية. هو قمة اتلعبري عن حمبة اهلل، وهو أسىم 

عمل يف لك اتلاريخ! هو أعظم تضحية ىلع اإلطالق!

الفادي  أنه سريسل  وقد بني اهلل نلا قصده وتدبريه بطرق متنوعة. فقد أعلن نلا 

متنوعة،  رموز  طريق  وعن  الرشيف،  الكتاب  يف  نلا  مسجلة  مباركة  وعود  طريق  عن 

الطرق. أمثلة فقط هلذه  نبوات كثرية. وهنا أحتدث عن  وعن طريق 

أ يو 10: 18-17
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عن طريق الوعد

يكن  لم  هل.  معينا  تلكون  حواء  وأعطاه  بريئا،  حرا  طاهرا  اكمال  آدم  اهلل  خلق 

ولكن  وهناء.  سعادة  يف  بهما  احلياة  سارت  تعب.  وال  شقاء  وال  مرض  وال  ألم  هناك 

معها  آدم  وسقط  وسقطت  اهلل،  وصية  فكرست  وأغراها،  حواء  وأغوى  الشيطان  جاء 

والعطش  واجلوع  واتلعب  وباأللم  اجلنة،  من  بالطرد  عليهما  اهلل  حكم  املعصية.  يف 

واملوت.  واملرض  والشقاء 

تعاىل  اهلل  قال  واإلنسان.  الشيطان  بني  عداوة  تنشأ  بأن  أيضا  اهلل  حكم  كما 

َونَْسِلَها."أ  نَْسِلِك  َوبنْيَ  َمْرأِة 
ْ
ال َوَبنْيَ  بَيْنَِك  َعَداَوًة  ْجَعُل 

َ
"َوأ الشيطان:  أي  احلية،  خياطب 

ثم  حياتنا.  ويف  اعملنا  يف  العداوة  تلك  نتائج  وخنترب  نرى  أصبحنا  الوقت  ذلك  ومن 

تدلغ كعب  واحلية  احلية،  رأس  املرأة سيسحق  نسل  إن  ويقول  تعاىل حديثه  اهلل  يُتابع 

اذلي  هذا  املرأة  نسل  هو  من  َكْعبَُه."ب  ِغنَي  َ تدَلْ نِْت 
َ
َوأ َسِك، 

ْ
َرأ يَْسَحُق  "ُهَو  املرأة  نسل 

نسل  يُدىع  ذللك  عذراء،  ودلته  اذلي  املسيح  عيىس  هو  الشيطان؟  ويغلب  سيتحدى 

ٍة."ت إن 
َ
اْمَرأ ِمِن  فََجاَء  اْبنَُه،  اهلُل  رَْسَل 

َ
أ َوقُْت، 

ْ
ال َحاَن  ا  "َولَمَّ الكتاب:  املرأة.  فيقول عنه 

حديث  أول  هو  هذا  املسيح.  كعب  يدلغ  والشيطان  الشيطان،  رأس  سيسحق  املسيح 

عن الصليب، وأول وعد به، ولو عن طريق اإلشارة واتللميح.

فيف  انلجاة.  وسيلة  لإلنسان  القدير  دبر  ونسله،  آدم  ىلع  اهلل  رمحة  من  إنه  نعم، 

حكمه ىلع احلية، وعد اهلل تعاىل اإلنسان األول بإرسال منقذ للبرش خيلصهم وينجيهم 

ر عن ذنوبنا.  املنقذ اذلي بموته كفَّ اللعنة واخلطيئة واملوت. اكن عيىس هو ذلك  من 

من  علينا  اكن  ما  دفع  الصليب  ىلع  املسيح  بموت  أنه  هو  اذلنب  عن  اتلكفري  معىن 

أ تك 3: 15

ب تك 3: 15
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دين، وبذلك أصبح ممكنا نلا أن حنصل ىلع غفران ذنوبنا، وىلع شفاء عقونلا وأرواحنا 

الشيطان  رأس  يسحق  املسيح  اهلل.  مع  اتلام  السالم  ىلع  أيضا  حنصل  كما  وأجسامنا، 

أن  أي  املسيح،  كعب  يدلغ  والشيطان  الشيطان.  يقهر  الصليب  ىلع  بتضحيته  ألنه 

أمكن  ما  لك  هو  هذا  املسيح.  لكعب  الشيطان  دلغة  هو  الصليب  ىلع  املسيح  موت 

يعمله. أن  للشيطان 

َوَقَع اكلصاعقة ىلع الشيطان. هذه يه نهايته املحتومة،  وال شك أن هذا الكالم 

آدم وحواء.  الفرح ألبوينا  انلبأ ال شك جلب  أن هذا  املرأة. كما  نسل  تأيت عن طريق 

نبوة ووعد وعهد، هذا كالم اهلل اذلي حيفظهما من ايلأس والقنوط  هذا اإلعالن هو 

والفشل. هناك أمل. هناك رجاء. نسل املرأة سيأيت. نسل املرأة سيسحق رأس احلية. هلل 

العبادة! العظمة! هلل احلمد! هلل 

عن طريق الرمز

يتحدث الويح الكريم كثريا عن الصليب بطريقة الرمز. احلمل اذلي قدمه إبراهيم 

بدل ابنه إسحاق هو أحد الرموز الكثرية اليت تشري إىل الصليب يف كتاب اهلل4.

أين احلمل يا أيب؟

الرشيف:  الكتاب  يقول  ابنه ضحية.  يقدم  بأن  إبراهيم  تعاىل  أمر اهلل 

َّيَْك!"  "بلَ َجابَُه: 
َ
أ إِبَْراِهيُم."  "يا  َفنَاَداُه:  إِبَْراِهيَم  اهلُل  ِاْختَرَبَ  َوقِْت، 

ْ
ال ِمَن  ٍة  َفرْتَ َوَبْعَد 

ْمُه  َوقَدِّ ُمَريَّا، 
ْ
ال ِمنَْطَقِة   

َ
إِىل َواْذَهْب  بُُّه،  ِ

ُ
حت ي  ِ

َّ
اذل إِْسَحاَق  وَِحيَدَك،  اْبنََك  "ُخِذ   : ُ هلَ َفَقاَل 

َج  رْسَ
َ
َوأ َاِكِر 

ْ
ابل بَاِح  الصَّ يِف  إِبَْراِهيُم  َفَقاَم  َعنُْه."  لََك  قُوُل 

َ
أ ي  ِ

َّ
اذل بَاِل  ِ

ْ
اجل َحِد 

َ
أ ىلَعَ  َضِحيًَّة 

ِحيَِّة،  الضَّ إلِْحَراِق  َحَطبًا  َقَطَع  َوَبْعَدَما  إِْسَحاَق.  َواْبنَُه  اِمِه  ُخدَّ ِمْن  اثْننَْيِ  َخَذ 
َ
َوأ مِحَاَرُه، 

َماَكَن 
ْ
ال ى 

َ
فََرأ إِبَْراِهيُم  َتَطلََّع  اثلَّاِلِث،  َْوِم  ايلْ َويِف  َعنُْه.  اهلُل   ُ

َ
هل قَاَل  ي  ِ

َّ
اذل َماَكِن 

ْ
ال  

َ
إِىل َذَهَب 
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نِلَْعبَُد   ُهنَاَك 
َ

إِىل  ُ َودلَ
ْ
َوال نَا 

َ
أ ْذَهُب 

َ
أ بَيْنََما  َِماِر، 

ْ
ُهنَا َمَع احل َفَقاَل خِلَاِدَميِْه: "اْنتَِظَرا  ِمْن بَِعيٍد. 

إِْسَحاَق،  ابِْنِه  َكِتِف  ىلَعَ  َوَوَضَعُه  ِحيََّة  ضَّ
ْ
لِل ََطَب 

ْ
احل إِبَْراِهيُم  َخَذ 

َ
َوأ ُْكَما." 

َ
إِيل نَرِْجُع  ُثمَّ  اهلَل 

بِيِه 
َ
أل َوقَاَل  إِْسَحاُق  تََكلََّم  َمًعا،  َذاِهبَاِن  ُهَما  َوَبيْنََما  نَي.  كِّ َوالسِّ انلَّاَر  فََحَمَل  ُهَو  ا  مَّ

َ
أ

ََطُب، 
ْ
َواحل انلَّاُر  "َمَعنَا  إِْسَحاُق:  قَاَل  ابيِْن!"  يَا  "َنَعْم  إِبَْراِهيُم:  َجابَُه 

َ
فَأ ِب!" 

َ
أ "يَا  إِبَْراِهيَم: 

ِحيَِّة يَا ابيِْن."  ََمَل لِلضَّ
ْ
َجابَُه إِبَْراِهيُم: "اهلُل يَُدبُِّر نِلَْفِسِه احل

َ
ِحيَِّة؟" أ ََمُل لِلضَّ

ْ
ْيَن احل

َ
َولَِكْن أ

إِبَْراِهيُم  َبىَن  َعنُْه،  اهلُل   ُ
َ

هل قَاَل  ي  ِ
َّ

اذل َماَكِن 
ْ
ال  

َ
إِىل َوَصال  ا  َولَمَّ َمًعا.  َسرْيَُهَما  االْثنَاِن  َوتَاَبَع 

ِة  َمنَصَّ
ْ
ال ىلَعَ  َوَوَضَعُه  اْبنَُه  إِْسَحاَق  َرَبَط  ُثمَّ  ََطَب 

ْ
احل َوَرتََّب  ِحيَِّة،  الضَّ تِلَْقِديِم  ًة  َمنَصَّ ُهنَاَك 

َماِء  السَّ ِمَن  َمالٌك  َفنَاَداُه  اْبنَُه.  يِلَْذبََح  نَي  كِّ السِّ َخَذ 
َ
َوأ يََدُه  إِبَْراِهيُم  َوَمدَّ  ََطِب. 

ْ
احل فَْوَق 

بِِه  َتْفَعْل  ، َوال  ِ
َ

َودل
ْ
ال  

َ
إِىل يََدَك  َتُمدَّ  َفَقاَل: "ال  َّيَْك!"  َجاَب: "بلَ

َ
فَأ إِبَْراِهيُم!"  "إِبَْراِهيُم!  َوقَاَل: 

ى 
َ
فََرأ إِبَْراِهيُم  َوَنَظَر   ". َعينِّ وَِحيَدَك  ِاْبنََك  َتْمنَْع  فَلَْم  اهلَل،  َتتَّيِق  نََّك 

َ
أ َعِلْمُت  اآلَن  َشيْئًا! 

فََداَع  ابِْنِه.  بََدَل  َضِحيًَّة  َمُه  َوقَدَّ َخَذُه 
َ
َوأ فََذَهَب  َغابَِة. 

ْ
ال َشَجِر  يِف  بَِقْرَنيِْه  اْشتَبََك  َكبًْشا 

َماَكِن: اهلُل يَُدبُِّر."أ 
ْ
إِبَْراِهيُم اْسَم َذاَك ال

إبراهيم، ويه بطريقة رمزية قوية تشري إىل فداء املسيح  ابن  هذه يه قصة فداء 

نلا. فكما أن اهلل تعاىل قدم إلبراهيم كبشا يلذحبه عوضا عن ابنه، كذلك قدم نلا محل 

ومعاصينا.  ذنوبنا  بموته عن  املسيح حىت يكفر  الفداء عيىس 

تعال ميع يا أيخ نالحظ بعض األمور اهلامة يف هذه احلادثة:

يقول  وهلذا  تماما.  حيرقه  ثم  ابنه  يذبح  إبراهيم  أن  يتطلب  اكن  الضحية  تقديم 

إبراهيم  امتحان  احلد اكن  إىل هذا  الضحية."  قطع حطبا "إلحراق  إبراهيم  أن  الكتاب 

أيلمة. قاسيا. اكنت جتربة  اختبارا  صعبا. اكن 

ذهب األب وابنه وحدهما إىل نهاية الطريق. بيق اخلادمان مع احلمار، ولم يعرفا 

املسيح  قاوموا  اذلين  ادلين  برجال  يُذكرنا هذا  ربما  الفداء.  بشأن  يريا شيئا  ولم  شيئا، 

أ تك 22: 14-1
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األحداث  وراء  جيري  اكن  ما  السياسة  ورجال  ادلين،  رؤساء  أدرك  هل  قتله.  ودبروا 

بفداء  يقومان  اكنا  وابنه  األب  أن  أدركوا  هل  فيها؟  يتحكمون  أنهم  يظنون  اكنوا  اليت 

يعرفون ما حيدث؟ يفهمون وال  القادة، اكخلادمني واحلمار ال  بينما هم،  البرشية 

عيىس،  بإعدام  ايلهود  ادلين  رؤساء  قام  لو  آخر.  أمر  إىل  تفكرينا  يتجه  وهنا 

نلفذوا اإلعدام وفقا لرشيعتهم. ورشيعتهم اكنت تقيض بأن يتم اإلعدام بالرجم.أ وهذا 

بأنه سيموت مصلوبا.ت  تنبأ  ما فعله اذلين أعدموا اصطفان فيما بعد.ب لكن عيىس 

الرغم  ىلع  عيىس  نبوة  ينفذون  اكنوا  أنهم  الوقت  ذلك  يف  يدركوا  لم  ادلين  رؤساء  إن 

إسحاق.  فداء  قصة  يف  واحلمار  اكخلادمني  تماما  يعملونه،  اكنوا  بما  علم  ودون  منهم 

لقد رفضوا أن يقوموا بإعدامه وأخذوه إىل احلاكم الروماين، واإلعدام عند الرومان 

بالرجم! بالصلب ال  اكن 

قال إبراهيم للخادمني: "أذهب أنا والودل... نلعبد اهلل ثم نرجع إيلكما." أي اكن 

ُه  اْختَرَبَ ا  لَمَّ إِبَْراِهيُم،  "بِاإِليَماِن  الكتاب:  يقول  وهلذا  ابنه!  سيقيم  أنه  اهلل  يف  ثقة  عنده 

نَّ اهلَل اَكَن 
َ
وَِحيَد. َمَع أ

ْ
ْن يَْذبََح اْبنَُه ال

َ
وَْعَد اَكَد أ

ْ
ي نَاَل ال ِ

َّ
َم إِْسَحاَق َكَضِحيٍَّة. فَاذل اهلُل، قَدَّ

نَّ اهلَل قَاِدٌر 
َ
ي حَيِْمُل اْسَمَك.' فَاتََّكَل ىلَعَ أ ِ

َّ
يِت نَْسلَُك اذل

ْ
: 'َعْن َطِريِق إِْسَحاَق يَأ ُ قَْد قَاَل هلَ

َمْوِت."ث 
ْ
ال ِمَن  اْبنُُه  ِْه 

َ
إِيل رََجَع  فِْعال  َرْمِزيٍَّة،  َوبَِطِريَقٍة  َميَِّت. 

ْ
ال يُِقيَم  ْن 

َ
أ

نلا  قدم  قرون،  بعدة  ذلك  بعد  اذلي،  وهو  إلبراهيم.  الكبش  قدم  اذلي  هو  اهلل 

ِحيَِّة؟"  لِلضَّ ََمُل 
ْ
احل ْيَن 

َ
أ َولَِكْن  ََطُب، 

ْ
َواحل انلَّاُر  "َمَعنَا  أباه:  إسحاق  سأل  لفدائنا.  احلمل 

ابيِْن."  يَا  ِحيَِّة  لِلضَّ ََمَل 
ْ
احل نِلَْفِسِه  يَُدبُِّر  "اهلُل  إِبَْراِهيُم:  َجابَُه 

َ
أ

ِحيَِّة؟" وجواب أبيه اكن أيضا بشأن  ََمُل لِلضَّ
ْ
ْيَن احل

َ
سؤال إسحاق اكن عن محل: "أ

أ ال 24: 16-10

ب أع 7: 58-57

ت مت 20: 18-19؛ 26: 2

ث عب 11: 19-17



22

ابراهيم وجد كبشا! والكبش  ابيِْن." ولكن  يَا  ِحيَِّة  لِلضَّ ََمَل 
ْ
نِلَْفِسِه احل يَُدبُِّر  "اهلُل  محل: 

أما  إسحاق.  لفداء  مؤقتا  الضحية  تلقديم  اآلن،  الغرض  يؤدي  لكنه  اكحلمل،  ليس 

اذلي  احلمل  أخرى.  سنة   2000 من  يقرب  ما  وصوهل  ننتظر  أن  بد  فال  احلقييق  احلمل 

الصالح. القدوس  املسيح  لفدائنا مجيعا هو عيىس  اهلل  قدمه 

عن طريق انلبوة

أن  حاونلا  إن  املسيح.  موت  عن  تتحدث  عديدة  نبوات  الكريم  الويح  يف  توجد 

إشعيا  من  واحدا  فقط،  مثالني  هنا  نورد  ذللك  جمدلاتأ،  عدة  نمأل  فإننا  لكها،  نغطيها 

انلب واآلخر من حيىي بن زكريا5.

بسبب معاصينا... بسبب آثامنا

اجلالل  هل  ومنقذنا   فادينا  املسيح  عيىس  املبارك  سيدنا  عن  إشعيا  انلب  حتدث 

قال: باذلات  والعبادة. ويف وصفه لصلبه وموته 

اهلِل  اَم  قُدَّ الفادي(  )عيىس  َنَما  اهلِل؟  ِذَراِع  ُة  قُوَّ َظَهَرْت  َولَِمْن  ِنَا، 
َ

بِرَِساتل آَمَن  َمْن 

َء يِف َمنَْظِرهِ  ِفُت انْتِبَاَهنَا، ال يَشْ
ْ
ُ َوال َجالَل يَل

َ
رٍْض يَابَِسٍة. ال مَجَاَل هل

َ
َكُغْصٍن، َوَكِجْذٍر يِف أ

 ُ
َ

َنْعَمَل هل َولَْم  لََم، اْحتََقْرنَاُه 
َ
َوَمنْبُوٌذ ِمَن انلَّاِس، َحِزَن َكِثرًيا وََعَرَف األ حُمْتََقٌر  ِْه. 

َ
إِيل جَيِْذُبنَا 

نََراُه. ال  ِليَكْ  ُعيُوَننَا  يْنَا  َوَغطَّ ِحَسابًا، 

 . ُ
َ

ُ ِعَقابًا هل
َّ

َذهل
َ
َبُه َوأ نَّ اهلَل رَضَ

َ
ُْن ُكنَّا َنُظنُّ أ

َ
ْحَزاَننَا. َوحن

َ
َل أ َمَّ ْمَراَضنَا َوحتَ

َ
لَِكنَُّه مَحََل أ

ُْن ىلَعَ 
َ

نِلَْحُصَل حن ِديُب 
ْ
اتلَّأ َعلَيِْه  نََزَل  آثَاِمنَا،  بَِسبَِب  ُسِحَق  َمَعاِصينَا،  بَِسبَِب  ُجِرَح  لَِكنَُّه 

َوَضَع  َواهلُل  َطِريِقِه،   
َ

إِىل َواِحٍد  لُكُّ  ََرْفنَا  ِاحنْ َكَغنٍَم،  نَا 
ْ
َضلَل لُكُّنَا  ُشِفينَا.  َوِبُُروِحِه  الِم،  السَّ

َوَكَشاٍة  بِْح،  اذلَّ  
َ

إِىل يَُساُق  َكَحَمٍل  اَكَن  َفَمُه.  َيْفتَْح  لَْم  لَِكنَُّه  ُّوُه  َذل
َ
َوأ ُبوُه  لُكِّنَا. رَضَ إِْثَمنَا  َعلَيِْه 

أ رج مثال مت 16: 21؛ يو 3: 14؛ 12: 33-32
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يَِصُف  َوَمْن  َخُذوُه. 
َ
َوأ ًما 

ْ
ُظل َعلَيِْه  َحَكُموا  َفَمُه.  َيْفتَْح  فَلَْم  َها،  جَيُزُّ َمْن  يََديِّ  َبنْيَ  َصاِمتٍَة 

َوَمَع  اِر،  رْشَ
َ
األ َمَع  َقرْبٍ  يِف  ُوِضَع  َشْعِب.  َمْعِصيَِة  ِعَقاَب  نَاَل  َقتَلُوُه!  ُهْم  إِنَّ

فَ ؟  ُ هلَ َجَرى  َما 

بًَدا.
َ
أ َولَْم يَْكِذْب  ا،  يَْرتَِكْب رَشًّ لَْم  نَُّه 

َ
أ َمَع  َمْوتِِه.  ِعنَْد  ْغِنيَاِء 

َ
األ

نِْب.  اذلَّ َعِن  لِلتَّْكِفرِي  َحيَاتَُه َضِحيًَّة  فََجَعَل  لَِم، 
َ
بِاأل يَْسَحَقُه  ْن 

َ
أ اهلُل  َريِضَ  َذلَِك  َوَمَع 

ي  ِ
َّ

اذل َعَذاِب 
ْ
ال َهَذا  َوَبْعَد  ِمنُْه.  اهلُل  يُِريُدُه  َما  ُق  َوحُيَقِّ يَّاُمُه، 

َ
أ َوَتُطوُل   ،6 َدُه

َ
ْوال

َ
أ يََرى  لَِك  ذِلَ

َصاحِلِنَي،  َكِثرِييَن 
ْ
ال جَيَْعُل  بَِمْعِرفَِتِه  اِلُح  الصَّ َوَعبِْدي  َوَيْفَرُح.  َيَاِة 

ْ
احل نُوَر  يََرى  اْحتََملَُه، 

نَُّه 
َ
أل قِْوَياِء، 

َ
األ َمَع  َغِنيَمًة  َفيَْقِسُم  ُعَظَماِء، 

ْ
ال َبنْيَ  نَِصيبًا  ْعِطيِه 

ُ
أ لَِك  ذِلَ آثَاَمُهْم.  حَيِْمُل  نَُّه 

َ
أل

ُمْذنِِبنَي.أ 
ْ
ال يِف  وََشَفَع  َكِثرِييَن،  َخِطيئََة  مَحََل  اِر.  رْشَ

َ
األ َمَع  وَُحِسَب  َنْفَسُه،  َمْوِت 

ْ
لِل بََذَل 

يرى  وكأنه  سنة،   700 بـ  املسيح  ميجء  قبل  اهلل  بويح  الكالم  هذا  إشعيا  قال 

املفصلة  املعلومات  هذه  بمثل  يتنبأ  أن  إلنسان  يمكن  هل  عينيه!  أمام  األحداث 

القدير؟ 700 سنة، إال بروح اهلل  بـ  ادلقيقة الصحيحة عن موت شخص سيأيت بعده 

اليت  الكمات  إن  املسيح.  اختربه  اذلي  واذلل  االحتقار  هنا هو  انتباهنا  يلفت  مما 

وال جالل، حمتقر،  هل  القلب: ال مجال  تُذيب  يوم صلبه  املسيح  حالة  انلب  بها  يصف 

ال  ليك  عيوننا  غطينا  هل،  حسابا  نعمل  لم  احتقرناه،  األلم،  عرف  كثريا،  حزن  منبوذ، 

نراه، اهلل رضبه وأذهل، ُجرح، ُسحق، نزل عليه اتلأديب، رضبوه، أذلوه، قتلوه... ملاذا لك 

هذا االحتقار واذلل؟ اجلواب ببساطة هو أنهم احتقروه ألنه جاء بطريقة لم يتوقعوها. 

اكن من اعئلة فقرية. لم يكن ىلع درجة عظيمة من اتلعليم العايل اكلفالسفة العظماء. 

بسبب  احتقروه  وأيضا  يتوقعون.  انلاس  اكن  كما  العدو  به  يقهر  جيش  دليه  يكن  لم 

يقول:  العالم  بينما  الروح،  يف  للمساكني  هنيئا  قال:  تعايلمه؟  يف  نلا  قال  ماذا  تعايلمه. 

للفرحانني!  هنيئا  يقول:  والعالم  للحزاىن،  هنيئا  قال:  العليا!  املراكز  ألصحاب  هنيئا 

وادعوا  أعداءكم،  أحبوا  قال:  للعظماء!  هنيئا  يقول:  والعالم  للوداعء،  هنيئا  قال: 

أ إش 53: 12-1
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منه!أ اكره عدوك وحطمه وتلص  يقول:  العالم  بينما  يضطهدونكم،  للين  باخلري 

هذا هو الفادي اذلي ُجرح بسبب معاصينا حنن، ال معاصيه هو. فهو غري مذنب، 

غري  فهو  هو.  آثامه  ال  حنن،  آثامنا  بسبب  ُسحق  اذلي  الفادي  هو  ومعصوم.  طاهر  بل 

الِم، َوِبُُروِحِه ُشِفينَا."ب  ُْن ىلَعَ السَّ
َ

ِديُب نِلَْحُصَل حن
ْ
خاطئ. إنما "نََزَل َعلَيِْه اتلَّأ

أي  فمه،  يفتح  لم  القادة  أمام  أثناء حماكمته  املسيح يف  إن  أيضا  إشعيا  يقول  كما 

أوقعوه  اذلي  الظلم  بسب  نفسه  عن  يدافع  ولم  بها  اعملوه  اليت  الطريقة  ىلع  حيتج  لم 

به.7 ملاذا ريض اهلل أن يسحقه باأللم؟ ألن هذه يه الطريقة الوحيدة لفدائنا، ذللك بذل 

لكنا  اآلبدين،  أبد  إىل  اجلحيم  يف  نهلك  لكنا  أننا  فهو  اآلخر،  ابلديل  أما  نفسه.  للموت 

وبال  تائهة،  ضائعة  كخراف  ضالة،  كغنم  البرش  لك  صار  اخلطيئة  بسبب  استثناء.  بال 

لُكِّنَا."ت  إِْثَمنَا  َعلَيِْه  َوَضَع  َواهلُل  َطِريِقِه،   
َ

إِىل َواِحٍد  ََرْفنَا لُكُّ  َكَغنٍَم، احنْ نَا 
ْ
"لُكُّنَا َضلَل راع. 

مَحَُل الفداء اذلي أرسله اهلل8

إبراهيم وإسحاق بقرون عديدة قال حيىي املغطس )حيىي بن زكريا( متحدثا  بعد 

ي  ِ
َّ

اذل ِفَداِء 
ْ
ال مَحَُل  ُهَو  َهَذا  "اُْنُظُروا!  املسيح:  أتباعه ومشريا إىل سيدنا عيىس  إىل بعض 

الاكمل  الرد  إسحاق  سؤال  ىلع  يرد  هنا  حيىي  وكأن  انلَّاِس."ث  َخِطيئََة  َفَع  لرَِيْ اهلُل  رَْسلَُه 
َ
أ

عيىس  إىل  يشري  هنا  وحيىي  للضحية."  احلمل  "أين  ألبيه:  إسحاق  قال  وانلهايئ.  الشايف 

ويقول: "هذا هو احلمل!" هنا جند أن األب هو العايط، واالبن هو العطية.

من  جزء  آخر  هو  اذلي  الرؤيا  كتاب  ويف  الفداء.  محل  بأنه  املسيح  وصف  حيىي 

ملاذا؟  33 مرة.  الفداء  بأنه محل  أيضا  الكريم إىل عيىس  الويح  أشار  اإلجنيل الرشيف 

أ مت 5: 12-1
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أن  نتوقع  نكن  لم  ربما  الفداء؟  محل  بأنه  الرشيف  الكتاب  يف  عيىس  يوصف  ملاذا 

تُرك األمر نلا  لو  التسمية.  أو ربما ال حنب هذه  يُدىع عيىس محال. ربما يدهشنا هذا 

بالقوة والسلطان.  كبرش نلختار اكئنا يلكون رمزا للمسيح، ربما كنا خنتار اكئنا يتمزي 

انلمر،  وفرنسا  ادلب،  اختارت  وروسيا  رمزها،  يلكون  األسد  اختارت  مثال  بريطانيا 

اهلل  مملكة  أما  بالقوة.  تتمزي  مفرتسة  اكئنات  هذه  لك  النرس.  املتحدة  والواليات 

وصربه!  ولطفه  وبراءته  لوداعته  احلمل  نلفسها  فاختارت 

أين وكيف ودل عيىس؟ يقول اإلجنيل إن امللك يف ذلك الوقت أصدر أمرا بعمل 

ل  إحصاء يف مجيع أحناء ابلالد. واكن ىلع لك واحد أن يذهب إىل بدلته األصلية ليَُسجَّ

يوسف خطيبها. اكنت  بعد من  تزتوج  لم  بعيىس ويه عذراء  مريم حبىل  هناك. اكنت 

حبىل من الروح القدوس أي روح اهلل تعاىل.

بعضهم  يسافرون يف جممواعت يلحموا  انلاس  الوقت، اكن  ذلك  العادة يف  حسب 

وسافرا  مريم يف مجع  يوسف خطيبته  أخذ  السفر.  خماطر  ومن  الطرق  قطاع  من  بعضا 

إىل قرية بيت حلم ليسجال هناك يف اإلحصاء. وبينما هما يف بيت حلم، جاء وقتها تلدل. 

يكن  لم  ألنه  للبهائم،  معلف  يف  وأنامته  القماش،  من  قطعة  يف  ولفته  عيىس  فودلت 

الفندق. هلما ماكن يف 

إذن ودل عيىس كحمل، ووضع يف معلف للبهائم. اختار اهلل تعاىل معلف ابلهائم 

اهلل  ابن  املسيح  عيىس  الكريم،  اإلليه  الرسول  هذا  العظيم،  املليك  الزائر  هذا  لوالدة 

باحلق واملحبة! لو كنت أنا أعمل وقتها مديرا هليئة فنادق بيت حلم )لو اكن هناك يشء 

فنادق  وأرىق  أعظم  يف  غرفة  أحسن  اخرتت  لكنت   الوقت(،  ذلك  يف  القبيل  هذا  من 

جملس  ترشيفات  كرئيس  وقتها  أعمل  كنت  لو  وميالده.  عيىس  الستقبال  املدينة 

ولكنت  عيىس،  لوالدة  فيها  موجود  قرص  أفخم  يف  قاعة  أفخر  اخرتت  لكنت  املدينة، 

العائلة  هذه  أمر  حتت  يلكونوا  الوالدة  أطباء  وأشهر  أحسن  من  بمجموعة  اتصلت 
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لوالدة صاحِب اجلاللة اذلي جاء يلنقذ انلاس. ولو أعلموين مقدما عن والدة عيىس، 

دافئة  وأغطية  وثري  وفرٌش  الويلد  هلذا  رسيٌر  بها  أطفال  غرفة  هناك  هل  جهزت  لكنت 

الراحة! الغرفة مع لك وسائل  مزينة، ولعب يف 

اذلي  هو  وحكمته،  قدرته  وسمت  شأنه،  وعال  جالهل،  جل  تعاىل،  اهلل  ولكن 

امللك  اختار وقرر سرَي األمور واألحداث، وحدد األماكَن واألشخاَص، ليك يودل هذا 

ال  بما  تدبريا  وأعجب مين  يقاس،  ال  بما  أعظم مين حكمة  هو  اذلي  فالقدير  العظيم. 

فإن  للبهائم!  معلفا  اجلليل:  القدير  ابنه  لوالدة  تواضعا،  األماكن  أكرث  اختار  يقارن، 

سأنلا، ملاذا؟ ملاذا يودل ابن ملك امللوك، الغين املبارك يف معلف للبهائم؟ اكن اجلواب هو، 

ألنه محل الفداء، واحلمل يودل يف احلظرية، وليس يف قرص كما لو اكن األمر قد تُِرَك يل! 

بوالدة  السعيد،  باخلرب  وأنبأهم  الليلة،  تلك  يف  للراعة  املالك  ظهر  أيضا،  وهلذا 

املنقذ واملخلص املسيح ربنا. فذهب الراعة برسعة إىل بيت حلم، ووجدوا مريم ويوسف 

املعلف.أ عيىس ودل كحمل. نائما يف  والطفل 

كما أن عيىس أيضا اعش كحمل. وىلع الرغم من قوته اإلهلية املعجزية، وقدرته 

السمائية، ترصف وتكلم وعلَّم بوداعة وتواضع.ب لم يستل السيف ضد أحد. لم يسلب 

يتسبب  ولم  أحد،  ىلع  يعتد  لم  أحد.  مال  يغتصب  ولم  أحد،  أمالك  ينهب  ولم  أحدا، 

يف رضر أحد. لم يمسخ أعداءه إىل كالب وقردة. لم يقتل عدوا. اعش كحمل وديع.

نفس  ويف  يكرهونه  ايلهود  ادلين  علماء  اكن  كَحَمل.  مات  أيضا  عيىس  إن  ثم 

وأخذوه  عليه  قبضوا  وأخريا  اجلريئة.  وأقواهل  العظيمة  أعماهل  بسبب  خيافونه،  الوقت 

إثما وال رشا، لكنهم لفقوا هل شهود  لم يرتكب جريمة ولم يفعل  أنه  للمحاكمة. ومع 

رئيس  رأى  قيرص.  ضد  بثورة  يقوم  أو  اهلل  بيت  يهدم  أن  وشك  ىلع  إنه  يقولون  زور 

أ لو 2 : 18-8

ب مت 11: 29
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احلكم  نظره وخبربته يف  بثاقب  رأى  ابلالد،  روما وحاكم  قيرص  نائب  وهو  املحكمة 

ْكَوى  لِلشَّ َساٍس 
َ
أ يَّ 

َ
أ الرَُّجِل  َهَذا  يِف  ِجُد 

َ
أ ال  نَا 

َ
"أ فقال:  مزورة  الشهادة  أن  والقضاء، 

ُه."أ وطوال فرتة املحاكمة، رفض عيىس أن يدافع عن نفسه، ألنه محل الفداء. وملا  ِضدَّ

وكما  شتائمهم، كحمل.  يرد ىلع  لم  يشتمونه،  واكنوا  الصليب يف عذاب  معلقا ىلع  اكن 

ي  ِ
َّ

اذل هلِلِ  ْمَرُه 
َ
أ َسلََّم  بَْل  ْدُهْم،  ُيَهدِّ فَلَْم  بُوُه  َعذَّ تِيَمِة،  بِالشَّ يَُردَّ  فَلَْم  "َشتَُموُه  الكتاب:  يقول 

َعْدِل."ب 
ْ
بِال حَيُْكُم 

تعاىل يف حنانه وحمبته ورمحته، هذا هو محل اهلل  هذا هو احلمل اذلي قدمه اهلل 

ويمأل  ذنبك  عنك  يرفع  هو  الرجاء،  هو  األمل،  هو  عيىس  انلاس!  خطيئة  يرفع  اذلي 

تغيري وجتديد وفرح وهدوء  به وأسلم هل، فرتى ما حيدث لك من  آمن  بالسالم.  قلبك 

وطمأنينة!

احلمل اذلي هو األسد!

العرش يف  إن يوحنا رأى واحدا جالسا ىلع  الرؤيا  الكريم يف كتاب  الويح  يقول 

ِكتَاِب 
ْ
ال ُختُوَم  َيُفكَّ  ْن 

َ
أ يَْستَِحقُّ  "َمْن  السماء ويف يده كتاب. وهنا قال أحد املالئكة: 

فقال  شديدا.  بكاء  يبيك  يوحنا  فأخذ  ذلك.  يفعل  أن  واحد  أي  يقدر  فلم  َوَيْفتََحُه؟" 

ي ِمْن قَِبيلَِة َيُهوَذا،  ِ
َّ

َسَد اذل
َ
نَّ األ

َ
هل واحد من الشيوخ اذلين رآهم يف الرؤيا: "ال َتبِْك. أل

بَْعَة." السَّ وَُختُوَمُه  ِكتَاَب 
ْ
ال َيْفتََح  ْن 

َ
أ قَاِدٌر  َوُهَو  َغلََب  قَْد  َداُوَد،  َسِليَل 

ِفَداِء 
ْ
ال مَحََل  يُْت 

َ
"َرأ فقال:  محال،  جيد  به  إذا  األسد  إىل  يلنظر  يوحنا  اتلفت  فلما 

َخَذُه، َرَكَعِت 
َ
ا أ ِكتَاَب... فَلَمَّ

ْ
َخَذ ال

َ
َم َوأ نَُّه ُذبَِح... َفتََقدَّ

َ
َعْرِش... وََشْكُُه َكأ

ْ
َواقًِفا يِف وََسِط ال

لُكِّ  َمَع  َواَكَن  ِفَداِء. 
ْ
ال مَحَِل  اَم  قُدَّ وَن  ِعرْشُ

ْ
َوال ْرَبَعُة 

َ
األ يُوُخ  الشُّ َوَرَكَع  ْرَبَعُة، 

َ
األ اَكئِنَاُت 

ْ
ال

أ لو 23: 4، 14

ب 1بط 2: 23
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من  املاليني  ترتيل  يوحنا  ذلك سمع  وبعد  َجِديَدًة."  ْغِنيًَة 
ُ
أ َوَغنَّْوا  ِقيثَاَرٌة...  ِمنُْهْم  َواِحٍد 

َوَة  ْ َوالرثَّ َة  ُقوَّ
ْ
ال َينَاَل  ْن 

َ
أ يَْستَِحقُّ  ُذبَِح  ي  ِ

َّ
اذل ِفَداِء 

ْ
ال "مَحَُل  اعل:  بصوت  تقول  املالئكة 

السماء  يف  اليت  املخلوقات  لك  فردت  َْمَد." 
ْ
َواحل اَلَل 

ْ
َواجل َكَراَمَة 

ْ
َوال ُقْدَرَة 

ْ
َوال ِْكَمَة 

ْ
َواحل

َكَراَمُة 
ْ
َوال َْمُد 

ْ
"احل وهتفت:  لكه  الكون  يف  املخلوقات  لك  ابلحر؛  ويف  األرض  وىلع 

بَِد اآلبِِديَن."أ 
َ
أ  

َ
إِىل ِفَداِء، 

ْ
ال َوحِلََمِل  َعْرِش، 

ْ
ال َجالِِس ىلَعَ 

ْ
لِل ُقْدَرُة 

ْ
َوال اَلُل 

ْ
َواجل

القايَس  أسدا؟ ألنه سيزُنل غضبه  الويح  يدعوه  ملاذا  أسد!  أيضا  هو  احلمل  فهذا 

لم يؤمْن به.  الكفار واآلثمني وىلع لك من  وعقابه الشديد ىلع األرشار والظاملني وىلع 

يقول  ذللك  يده.  من  خيلص  من  وال  سينتقم  منه،  ينقذ  من  وال  سيفرتس  األسد  هذا 

كتاب اهلل أيضا يف رؤيا يوحنا إنه بسبب رفض انلاس إياه وتمردهم عليه، ستحل بهم 

وقتل  وألم،  وعذاب  وشدائد،  وضيقات  وباليا،  مصائب  بهم  وتزنل  وأوبئة،  جمااعت 

وموت، وحروب وقالقل واضطرابات وثورات ال مثيل هلا من قبل: 

ِم. وََسَقَطْت  َقَمُر لُكُُّه ِمثَْل ادلَّ
ْ
َيِْش، َوامْحَرَّ ال

ْ
ْمُس ِمثَْل اخل ِت الشَّ رُْض، َواْسوَدَّ

َ
َزلَِت األ

ْ
تََزل

اتلِّنِي.  َشَجَرَة  َعاِصَفُة 
ْ
ال يُح  الرِّ َتُهزُّ  ِعنَْدَما  اتلِّنُي  يَْسُقُط  َكَما  رِْض، 

َ
األ  

َ
إِىل َماِء  السَّ ُوُم  جنُ

رِْض 
َ
األ َوُملُوُك  َمَواِضِعَها.  ِمْن  ُُزِر 

ْ
َواجل بَاِل  ِ

ْ
اجل لُكُّ  َواْنَقلََعْت  لَُفافٍَة  ِمثَْل  َماُء  السَّ َوُطِوَيِت 

َوَبنْيَ  َمَغاَراِت 
ْ
ال يِف  وا 

ُ
ِاْختَبَأ  ، ُحرٍّ َولُكُّ  َعبٍْد  َولُكُّ  َعَماُء،  َوالزُّ ْغِنيَاُء 

َ
َواأل َقاَدُة 

ْ
َوال ُعَظَماُء، 

ْ
َوال

َالِِس 
ْ
ْخِفينَا َعْن وَْجِه اجل

َ
ُخوِر، "اُْسُقِطي َعلَيْنَا َوأ ِجبَاِل َوالصُّ

ْ
بَاِل، َوُهْم َيُقولُوَن لِل ِ

ْ
ُصُخوِر اجل

َماَمُه؟ب 9  
َ
َعِظيَم قَْد َجاَء، َوَمْن َيبىَْق أ

ْ
نَّ يَْوَم َغَضِبِه ال

َ
ََمِل." أل

ْ
َعْرِش َوَعْن َغَضِب احل

ْ
ىلَعَ ال

إذن هو ايلوم محل الفداء الوديع، اذلي ينتظر بصرب ليك يرجع إيله اتلائب ويؤمن 

ال  مرعبا  خميفا  وغضبُه  ابلأس  شديد  أسدا  سيكون  بعد،  فيما  أما  عليه.  ويتولك  به 

! حُيتمل

أ رؤ 5: 13-2

ب رؤ 6: 12 – 17
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ثانيـا

الصليب كما ـحدث

إىل الصليب

الوقت  هو  هذا  األرض.  ىلع  املسيح  حياة  يف  أسبوع  أخطر  إىل  وصلنا  اآلن  حنن 

اذلي من أجله ترك عرش السماء. هذا هو اهلدف اذلي من أجله جاء إيلنا.

أعلن أنه سيموت ويقوم

أعلن املسيح يف مناسبات عديدة أنه سيموت ثم يقوم. سنتحدث هنا عن مرتني 
من هذه.10

يف بيت عنيا

لََعاَزُر  يَْسُكُن  اَكَن  َحيُْث  َعنْيَا،  َبيَْت   
َ

إِىل ِعيىَس  َجاَء  يَّاٍم، 
َ
أ بِِستَِّة  ِفْصِح 

ْ
ال َوَقبَْل 

َحَد 
َ
أ لََعاَزُر  َواَكَن  ِْدُم،  تَ َمْرثَا  َواَكنَْت  ُهنَاَك.  َعَشاًء   ُ

َ
هل َفَعِملُوا  َمْوِت. 

ْ
ال ِمَن  قَاَمُه 

َ
أ ي  ِ

َّ
اذل

 ، انلَّيِقِّ انلَّارِِديِن  ِمَن  اثلََّمِن  اَغيِل  ِعْطٍر  قَاُروَرَة  َمْرَيُم  َخَذْت 
َ
فَأ َمائَِدِة. 

ْ
ال  

َ
إِىل َمَعُه  َالِِسنَي 

ْ
اجل

َفَقاَل  ِعْطِر. 
ْ
ال َراِئَِة  ِمْن  اُر  ادلَّ ِت 

َ
فَاْمتَأل بَِشْعِرَها.  َمَسَحتُْهَما  ُثمَّ  ِعيىَس،  قََدَمْ  َوَدَهنَْت 

ُيبَاَع  ْن 
َ
أ ُيْمِكُن  اَكَن  "لَِماَذا؟  َبْعُد:  ِفيَما  َخانَُه  ي  ِ

َّ
اذل  ، َقْرُيويِتُّ

ْ
ال َيُهوَذا  َوُهَو  تاَلِميِذهِ  َحُد 

َ
أ

ُه  َيُهمُّ اَكَن  نَُّه 
َ
أل ال  َهَذا،  قَاَل  ُفَقَراِء!" 

ْ
لِل َوُيْعَطى  َسنٍَة  ُمَرتََّب  ُيَعاِدُل  بَِمبْلٍَغ  ِعْطُر 

ْ
ال َهَذا 

َفَقاَل  ِفيِه.  يُوَضُع  ا  ِممَّ ُق  يرَْسِ فَاَكَن  َمَعُه  انلُُّقوِد  ُصنُْدوُق  َواَكَن   ، لِصٌّ نَُّه 
َ
أل بَْل  ُفَقَراُء، 

ْ
ال

ُفَقَراُء ِعنَْدُكْم 
ْ
فِْن. ال َ إِْعَداِدي لدِلْ يَْوِم، يَْوِم 

ْ
لِل ِعْطَر 

ْ
َها َحِفَظْت َهَذا ال إِنَّ َها، 

ْ
ِعيىَس: "اتُْرك
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َدائًِما."أ  ِعنَْدُكْم  ْبىَق 
َ
أ أنَا فاَل  ا  مَّ

َ
أ َدائًِما، 

أما  سنة،  مرتب  يعادل  ثمنه  بعطر  املسيح  تدهن  أن  املناسب  من  أنه  مريم  رأت 

به  الفضة اكن يكيف يلبيع  من  30 عملة  أي  املبلغ،  ثلث هذا  أن  فرأى  اخلائن  يهوذا 

سيده! حياة 

يف مىت ومرقس يقول الويح الكريم إن مريم دهنت رأس املسيح بالعطر. ولكن 

اكن  قدميه.  دهنت  أيضا  ثم  برأسه،  بدأت  أنها  نفهم  هذا  من  قدميه.  دهنت  يوحنا  يف 

املألوف هو أن يدهنوا قدم الضيف اذلي جاء من سفر. لكنها هنا دهنت رأسه أيضا. 

ملاذا؟ حسب الكتاب، اكنوا يدهنون رأس احلرب وانلب وامللك بالزيت. وعيىس هو لك 

وملك  األنبياء،  وعظيم  األحبار،  رئيس  بل  وملك،  ونب  حرب  فهو  معا،  اثلالثة  هؤالء 

فسأهل  األحبار،  رئيس  قيافا  أمام  عيىس  وقف  قليلة  بأيام  احلادثة  هذه  بعد  امللوك!  

واجب  من  اكن  وهنا  نعم.  عيىس:  أجابه  اهلل.ب  ابن  )امللك(  املسيح  هو  اكن  إن  قيافا 

ويدهن  بواجبه  يقوم  وأن  اهلل،  ابن  املسيح  هو  هذا  أن  إرسائيل  بلين  يعلن  أن  قيافا 

رأس عيىس بالزيت. ولكن قيافا شق ثيابه بسبب رد عيىس واعتربه اكفرا. لقد فشل 

بواجبه ولم يدهن رأس املسيح. القيام  رئيس األحبار يف 

امللك،  هو  اكن  إن  بيالطس  سأهل  احلاكم،  بيالطس  إىل  عيىس  أخذوا  وملا   

فأجابه عيىس أيضا: نعم. ومرة أخرى فشل رئيس األحبار بالقيام بواجبه ولم يدهنه.

امللك؟  املسيح  هو  عيىس  أن  إرسائيل  بلين  أعلن  ومن  امرأة!  بدهنه؟  قام  فمن 

قائد  اهلل؟  ابن  هو  أنه  أعلن  ومن  ملككم!  هو  هذا  قال:  حني  الروماين  احلاكم 

قاموا  وثنيان  ورجالن  امرأة  إذن  اهلل.  ابن  هذا  اكن  حقا  قال:  حني  الروماين  احلرس 

بالعمل اذلي اكن من واجب رئيس األحبار أن يقوم به!

أ يو 12: 1-8 وكذلك مت 26: 6-13 ومر 14: 9-3

ب مت 26: 64-63
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كيف عرفت مريم أنه حان الوقت أن ينفذ املسيح كالمه اذلي قاهل من قبل يف 

كيف  بذلك؟  نفسها  يف  أحست  كيف  سيموت؟  أنه  عرفت  كيف  عديدة؟  مناسبات 

جاءها انلور الساطع بهذه املعرفة بينما اتلالميذ االثنا عرش، وهم رجال أقوياء، وقادة، 

االنتباه  جمرد  ورفضوا  بل  الفكرة،  هذه  يقبلوا  لم  املعجزات،  وعملوا  بالبرشى،  ونادوا 

إيلها! هذا مع أن املسيح نفسه أعلن هلم مرارا وتكرارا أنه سيموت ويدفن ويف ايلوم 

حيا. يقوم  اثلالث 

اذلي  وقلبها  املسيح،  قلب  من  القريبة  ونفسها  احلساسة،  بروحها  هو:  واجلواب 

أقواهل،  إىل  وتصيغ  املسيح  قدم  عند  أن جتلس  السماء. اكنت حتب  من  إليه  نور  فيه 

تعليمه. اكنت  إىل  انتبهت  انلقية. سمعت كالمه.  الطاهرة  نفسه  وحتصل ىلع ملسة من 

داخل  يف  فأحست  كالمه.  لقبول  غريها  من  أرسع  اكنت  يقول.  ما  تترشب  نفسها 

ما  أعماقها  يف  أدركت  سيموت.  عيىس  أن  أدركت  غريها.  بها  حيس  لم  بأمور  نفسها 

قَت أنه سيموت ألنه قال إنه سيموت. فهمت ما لم يفهمه  قاهل يف أكرث من مناسبة. صدَّ

من  وتأكدت  به،  هم  يشعروا  لم  بما  اتلالميذ. شعرت  به  يؤمن  لم  بما  آمنت  اآلخرون. 

هذا  عملها  اكن  تكفنه!  ليك  بالعطر  دهنته  به...  آمنت  ما  فأعلنت  يعرفوها،  لم  أمور 

اذلي قامت به يدل ىلع مزيج من اإليمان واحلزن والوالء. لقد أظهرت إيمانها وحزنها 

ربما تكون هذه آخر فرصة  أنه  أنها فهمت  ويبدو  السخاء.  بالغ  بعمل كريم  ووالءها 

باجلميل حنوه. وتظهر عرفانها  الواجب، تلكرمه  بهذا  هلا تلقوم حنوه 

قلنا إن عيىس هو حرب ونب وملك. ولكن مريم دهنته لسبب أهم من لك هذه 

األسباب، إنها أدركت أنه سيموت. إنها مسحته بالزيت من أجل أخطر مهمة يف تاريخ 

البرش أال ويه موته لفدائنا.

أن  لآلخرين  يبدو  ربما اكن  املناسب.  الوقت  ويف  كريم،  بعمل جليل  قامت  لقد 

الوقت غري مناسب، ألن اتلكفني يكون بعد املوت. لكن من جمرى األمور ظهر أن 
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بعد  فيما  نساء   4 جاءت  ملا  ألنه  غريها.  توقيت  من  وأفضل  أنسب  فعال  اكن  توقيتها 

ألنه  القرب،  يف  موجود  غري  والسيد  راحت،  قد  الفرصة  اكنت  اتلكفني  عطور  ومعهن 

قام! اكن القرب فاراغ وامليت قد خرج منه!

إن عمال بسيطا أقدمه أليخ وهو يح، أفضل من خطبة رائعة أقدمها يف جنازته. 

كثرية  زهور  من  باقات  من  بكثري  أحسن  حية،  ويه  ألخيت  أقدمها  واحدة  وردة  وإن 

قربها! أضعها ىلع 

من عمل جليل،  به  قامت  وعما  مريم  يُدافع عن  أن عيىس يف حديثه اكن  ومع 

الوقت أعلن عن موته حني قال:  لكنه يف نفس 

1. ايلوم هو يوم إعدادي لدلفن. 

2. أنا ال أبىق عندكم دائما.

يف الطريق إىل القدس

القدس.  إىل  عنيا  بيت  من  وتالميذه  املسيح  اجته  للصلب،  السابق  األحد  يوم  يف 

َكتَبَُه  َما  لُكُّ  ُق  وََسيَتََحقَّ ُقْدِس، 
ْ
ال  

َ
إِىل ِريِق  الطَّ يِف  ُْن 

َ
حن ""ِانْتَِبُهوا!  هلم:  قال  الطريق،  ويف 

وَن بِِه َويَْشِتُمونَُه َوَيبُْصُقوَن 
ُ
َجانِِب، َفيَْهَزأ

َ
 األ

َ
ُم إِىل

نَُّه َسيَُسلَّ
َ
ا، أ ي َصاَر برََشً ِ

َّ
نِْبيَاُء َعِن اذل

َ
األ

َيْفَهُموا  فَلَْم  اتلَّالِميُذ  ا  مَّ
َ
أ اثلَّاِلِث.  َوِم  ايلْ يِف  َحيًّا  َيُقوُم  َولَِكنَُّه  َوَيْقتُلُونَُه،  ونَُه  َوجَيدِْلُ َعلَيِْه 

َمْعنَاُه."أ  َيْعِرفُوا  َولَْم  َكالُم اَغِمًضا َعلَيِْهْم، 
ْ
َذلَِك، بَْل اَكَن َهَذا ال َشيْئًا ِمْن 

يَن  ِ
َّ

يَن، َوانلَّاُس اذل ِ
ويقول الويح أيضا إنهم يف أثناء سريهم اكن: "اتلَّالِميُذ ُمتََحريِّ

َخائِِفنَي."ب  اَكنُوا  تَِبُعوُه 

املهمة.  إنه جاء هلذه  ثابت.  وعزم  أكيد  تصميم  هنا  ُقْدِس. 
ْ
ال  

َ
إِىل ِريِق  الطَّ يِف  ُْن 

َ
حن

أ لو 18: 34-31

ب مر 10: 32
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َحاَن  ا  "لَمَّ قال:  حني  قبل  من  ذلك  إىل  اإلجنيل  أشار  كما  الساعة،  وهلذه  القصد،  هلذا 

ُقْدِس."أ 
ْ
ال  

َ
إِىل يَْذَهَب  ْن 

َ
أ ًما  ُمَصمِّ َخَرَج  َماِء،  السَّ  

َ
إِىل َفَع  لرُِيْ َوْقتُُه 

نِْبيَاُء. هذا يؤكد صدق كالم اهلل. لك الكالم اذلي أوىح 
َ
ُق لُكُّ َما َكتَبَُه األ َسيَتََحقَّ

به اهلل إىل األنبياء الصاحلني سوف يتحقق. لن تقع لكمة واحدة ىلع األرض.

ونَُه  َوجَيدِْلُ َعلَيِْه  َوَيبُْصُقوَن  َويَْشِتُمونَُه  بِِه  وَن 
ُ
َفيَْهَزأ َجانِِب، 

َ
األ  

َ
إِىل َسيَُسلَُّم 

يعرف  اكن  القدس.  مدينة  إىل  بإرادته  ذهب  ذلك  ومع  هذا،  عيىس  عرف  َوَيْقتُلُونَُه. 

هناك.  ويصلبونه  عليه  سيقبضون  أنهم 

موعد  يعرف  أن  يمكنه  البرش  ِمَن  َمْن  اتلفاصيل.  لك  يعرف  اكن  َيْقتُلُونَُه: 

ستموت؟  كيف  تعرف  أن  يمكنك  هل  ستموت؟  مىت  أنت  تعرف  هل  موته؟  وتفاصيل 

بقدرته  كيف؟  اتلفاصيل.  هذه  لك  فعرف  املسيح  أما  ظروف؟  أي  ويف  وسيلة  وبأي 

القصد. اإلهلية وألنه جاء هلذا 

َعلَيِْهْم،  اَغِمًضا  َكالُم 
ْ
ال َهَذا  اَكَن  بَْل  َذلَِك،  ِمْن  َشيْئًا  َيْفَهُموا  فَلَْم  اتلَّالِميُذ  ا  مَّ

َ
أ

معناه.  سيفهم  أنه  أشك  ال  فإين  صغري،  لطفل  الكالم  هذا  قلنا  إن  َمْعنَاُه.  َيْعِرفُوا  َولَْم 

يفهموه.  أن  يريدوا  لم  ألنهم  أعتقد  الكالم.  هذا  معىن  يعرفوا  فلم  الرجال،  هؤالء  أما 

يموت من  أن سيدهم سيموت. عيىس نب طيب صالح، فكيف  أن يصدقوا  يريدوا  لم 

تظل  معك  مهما حتدثُت  هل  اتلالميذ؟  هؤالء  مثل  أنت  هل  يرتكبها؟  لم  ذنوب  أجل 

ال  كثريون  هناك  لألسف  الصليب؟  حقيقة  ترفض  تظل  هل  الصليب؟  معىن  تفهم  ال 

يا  قلبك  تفتح  أن  أدعوك  يفهموا. ذللك  أن  يريدون  الصليب ألنهم ال  يفهمون حقيقة 

أيخ. كفاك عنادا! كفاك قساوة قلب وعقلية مغلقة ال تقبل إال ما ورثته من اآلخرين. 

انلور وادلفء واحلب والسالم والفرح. افتح ذهنك. فيمأل حياتك  افتح قلبك. 

يف  سيموت  أنه  هلم  أعلن  أنه  بما  َخائِِفنَي."  َوانلَّاُس...  يَن،  ِ
ُمتََحريِّ "اتلَّالِميُذ  اكن 

أ لو 9: 51
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فهذا  وإن اكن حقا سيُصلب،  أمر حمري وخميف!  إيلها؟ هذا  ذاهب  هو  فلماذا  القدس، 

أمر  حقا  فهذا  العزيز،  اهلل  ابن  عيىس  سيُصلب،  اذلي  هو  من  وباعتبار  خطري.  يشء 

حمري ومزعج وخميف!

دخول القدس  

يْتُوِن،  الزَّ َجبَِل  بِاْسِم  َمْعُروِف 
ْ
ال َبَِل 

ْ
اجل ِعنَْد  َعنْيَا  َوَبيَْت  فَجَّ  َبيَْت  ِمْن  اْقرَتََب  ا  َولَمَّ

َماَمُكَما، وَِعنَْدَما تَْدُخالنَِها، 
َ
َقْرَيِة الَّيِت أ

ْ
 ال

َ
رَْسَل اثْننَْيِ ِمْن تاَلِميِذهِ، َوقَاَل لَُهَما: "ِاْذَهبَا إِىل

َ
أ

َحٌد: 
َ
أ لَُكَما 

َ
َسأ إِْن 

فَ ُهنَا.   
َ

إِىل اُه  ْحرِضَ
َ
َوأ بًَدا، ِحالُه 

َ
أ َحٌد 

َ
أ يَْرَكبُْه  لَْم  َمْرُبوًطا  َداِن َجْحًشا  ِ

َ
جت

ُمْرَسالِن َووََجَدا َكَما قَاَل لَُهَما َتَماًما. 
ْ
." فََذَهَب ال ُ

َ
يُِّد حُمْتَاٌج هل : السَّ ُ ِالنِِه؟ َفُقوال هلَ

َ
لَِماَذا حت

يُِّد  "السَّ َفَقاال:  َْحَش؟" 
ْ
اجل ِالِن 

َ
حت "لَِماَذا  ْصَحابُُه: 

َ
أ لَُهَما  قَاَل  َْحَش، 

ْ
اجل حَيِالِن  ُهَما  َوَبيْنََما 

َعلَيِْه.أ  ِعيىَس  ْرَكبَا 
َ
َوأ َعلَيِْه،  ِثيَاَبُهَما  َوَطَرَحا  ِعيىَس،   

َ
إِىل اُه  ْحرَضَ

َ
فَأ  ". ُ

َ
هل حُمْتَاٌج 

ِمَن  ْغَصانًا 
َ
أ َقَطُعوا  َوآَخُروَن  ِريِق،  الطَّ يِف  ِثيَاَبُهْم  انلَّاِس  ِمَن  َكِبرٌي  مُجُْهوٌر  َوفََرَش 

اَلُل 
ْ
"اجل َيْهِتُفوَن:  َوَراَءُه  يَن  ِ

َّ
َواذل َماَمُه 

َ
أ يَن  ِ

َّ
اذل انلَّاُس  َواَكَن  ِريِق.  الطَّ يِف  َوفََرُشوَها  َجِر  الشَّ

َهاَجِت  ُقْدَس، 
ْ
ال َدَخَل  ا  َولَمَّ األاَعيِل!"  يِف  اَلُل 

ْ
اجل اهلِل.  بِاْسِم  اآليِت  َتبَاَرَك  َداُوَد!  البِن 

ِمْن  ي  ِ
َّ

اذل ِعيىَس  انلَِّبُّ  ُهَو  "َهَذا  ََماِهرُي: 
ْ
اجل َجابَِت 

َ
فَأ َهَذا؟"  "َمْن  َوقَالَْت:  لُكَُّها  َمِدينَُة 

ْ
ال

َِليِل."ب 
ْ
بِاجل ِة  انلَّارِصَ َمِدينَِة 

سمح  وملاذا  اسمه.  نعرف  وال  نعلم.  ال  اجلحش؟  صاحب  اكن  من  اجلحش. 

الرجل  أن ذلك  يبدو  نعلم.  "السيد حمتاج هل"؟ ال  قوهلما:  يأخذاه ملجرد  بأن  للتلميذين 

اكن يعرف عيىس. وربما اكن هذا باتفاق بني املسيح وصاحب اجلحش. ربما اكن من 

املسيح. عيىس هو  احلقيقة يف خدمة  يملكه هو يف  ما  أن لك  يعترب  أتباع عيىس واكن 

أ لو 19: 29- 35

ب مت 21: 11-8
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"السيد  اتللميذان:  قال  أن  وبمجرد  نفسه.  اجلحش  ذلك صاحب  بما يف  اللك  صاحب 

"هل  أو:  سريجعه؟"  "مىت  مثل:  أخرى  أسئلة  وال  تردد،  ال  األمر.  انتىه  هل"،  حمتاج 

؟" ال يشء  إيلَّ أن اجلحش سريجع  "أي رهن ترتاكن يل ألضمن  أو:  سرتجعانه إىل هنا؟" 

من هذا.

الوقت  أو بال قيمة. اكن املسيح حيتاج إىل اجلحش يف ذلك  تافها  هذا ليس أمرا 

خلدمة  أعطيت  ماذا  ترى  يا  وأنت  املسيح.  خلدمة  عنده  ما  قدم  والرجل  باذلات. 

اليت أعطاها لك؟ ما هو  تبدد اهلدايا واملواهب  أنك  أم  املسيح سيدك وفاديك وربك؟ 

الكثري،  اهلل  أعطاك  لقد  املسيح؟  خلدمة  تقدمه  أن  جيب  واذلي  عندك  اذلي  اجلحش 

بشأن  فهل تستخدم ما أعطاه اهلل لك يف خدمته؟ وما هو موقفك ومشاعرك وأفاكرك 

خدمته؟ 

وهنا  قاربا،  استعار  مرة  من  أكرث  انلاس.  من  كثرية  أشياء  املسيح  استعار  لقد 

استعار محارا، وملا مات دفنوه يف قرب يملكه واحد آخر. حىت الصليب اذلي مات عليه، 

أنا وصليبك أنت. وتاج الشوك اذلي غرسوه يف  لم يكن هل هو أصال، بل اكن صليب 

لبسه عنا وبدال منا. أنت لرشنا وفسادنا. ولكنه  أنا وأجرتك  جبينه، اكن حقا أجريت 

مهمة  أداة  اكن  لقد  اجلحش.  هذا  إيلها  وصل  اليت  اثلمينة  القيمة  الحظ  ثم 

أيضا  وبذلك  البرش.  فداء  مأمورية:  بأخطر  يلقوم  القدس  إىل  سفره  يف  املسيح  حلمل 

أصبح جزًء مهما يف حتقيق انلبوة اليت جاءت قبل ذلك بمئات السنني.أ لقد أوىح اهلل 

َهَذا  ُقْدِس! 
ْ
ال َشْعَب  يَا  ِاْهِتُفوا  ُقْدِس، 

ْ
ال ْهَل 

َ
أ يَا  ا  ِجدًّ "ِافَْرُحوا  بقوهل:  زكريا  للنب  تعاىل 

َدابٍَة."ب  ابِْن  وََجْحٍش  مِحَاَرٍة  ىلَعَ  َوَراِكبًا  َوِديًعا  َوَمنُْصوًرا،  َصاحِلًا  ُْكْم 
َ

إِيل يِت 
ْ
يَأ َمِلُكُكْم 

يف  ال  يركب،  متواضعا  القدير  الغين  العاملني  ملك  جاء  لقد  انلبوة.  هذه  حتققت  اآلن 

أ مت 21: 5-4

ب زك9: 9
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مركبة مذهبة جترها أحسن اجلياد، وال حىت ىلع حصان، بل ىلع محارة. يا هل من تواضع 

وتنازل! يا هلا من وداعة!

اكن  ماذا  تُرى  غفري.  موكب  يف  وساروا  انلاس  حوهل  اتلف  املدينة  من  اقرتب  ملا 

جيول خباطره؟ هل يمكنك أن تتخيل أو تتصور ما اكن يف قلب هذا الفادي املحب من 

البرش؟ الصليب يلموت عن  مشاعر وعواطف وهو يف طريقه إىل 

وذلك  شجر،  أغصان  فرشوا  وآخرون  الطريق،  يف  ثيابهم  انلاس  من  كثري  فرش 

أيديهم،  يف  انلخيل  وسعف  الزيتون  بأغصان  يلوحون  وأخذوا  وإكرامه.  به  للرتحيب 

اهلِل.  بِاْسِم  اآليِت  َتبَاَرَك  َداُوَد!  اَلُل البِن 
ْ
"اجل أفواههم وحناجرهم:  يتصاعد من  واهلتاف 

اَلُل يِف األاَعيِل!" وهنا ألول مرة يقبل عيىس أن حيتيف به أتباعه واملعجبون به بهذه 
ْ
اجل

والصليب  نهايتها،  إىل  وصلت  اآلن  خدمته  ولكن  يرفض.  اكن  املايض  يف  الطريقة. 

القدير،  املوىل  باسم  اآليت  امللك  أنه  يعلن  ألن  استعداد  ىلع  فهو  وذللك  والح،  اقرتب 

منهم!   اتلكريم  يقبل هذا  وأيضا  ذلك جهارا،  يعلنوا  بأن  ويسمح هلم 

مجااعت  حيرضوا  أن  انلاس  هؤالء  ىلع  يفرضوا  لم  عيىس  أتباع  أن  ميع  الحظ 

يهتف  ليك  ايلوم،  القادة  بعض  يفعل  كما  والشاحنات  واحلافالت  السيارات  تمأل 

انلاس هلم. ال! بل جاء هؤالء طواع بإرادتهم احلرة. سمعوا أنه قادم إىل القدس فقرروا 

بإكرام. به  ويرحبوا  يستقبلوه حبفاوة  أن 

يعملها،  اكن  اليت  واملعجزات  بها،  يتمتع  اكن  اليت  الشعبية  هذه  لك  لكن 

العداء  هل  يضمرون  بالده  أهل  من  معينة  فئة  جعلت  يلقيها،  اكن  اليت  واتلعايلم 

جعلت  حرب،  وال  سيف  بال  اكنت  اليت  وقوته  اجلارفة،  شعبيته  إن  نعم،  والكراهية. 

بها  يلقضوا  طريقة  يدبرون  فأخذوا  مطلقة،  كراهية  عيىس  يكرهون  ادلين  رؤساء 

عليه ويتخلصوا منه. ومع أنه اكن يعرف أنهم يدبرون ذلك ضده، جاء إىل القدس ال 

الليل، بل علنا ويف وضح انلهار! رسا حتت ستار 
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كعابد،  إيلها  يأيت  اكن  املايض  يف  القدس.  بمدينة  عيىس  عالقة  تغريت  هنا 

إيلها  يأيت  اكن  سابقا  وهدفها!  العبادة  مركز  هو  أنه  باعتبار  يدخلها  املرة  هذه  ولكن 

اآلن  امللك  منترص.  وكملك  بل  كملك،  يدخل  فهو  املرة  هذه  أما  الرعية،  من  كواحد 

يدخل إىل اعصمته. هذا هو الوارث الرشيع لعرش داود، وهناك سيضعونه ىلع عرشه! 

الصليب!  فماذا اكن عرشه؟ 

وُبعدها عن  لفسادها  تركها  قد  القدس.أ اكن  إىل  املوىل سيعود  أن  األنبياء  أعلن 

املسيح،  جاء  واآلن  العار.  ومألها  اللعنة  بها  حلت  وذللك  وخمافته.ب  القدير  عبادة 

مدينته.  إىل  القدير  رجوع  عن  انلبوة  يلتمم  بل  لعنة،  من  األنبياء  أعلنه  ما  يلعلن  ال 

اآلن املوىل يأيت إىل القدس، يلفديها، يلطهرها، ال كمدينة ومباٍن، بل كشعب ونفوس 

ابنه. ينفذ وعده بواسطة عيىس  خادلة. وعد اهلل بواسطة عبيده األنبياء، واآلن 

أن  تفهم  ولم  تعلم  لم  ألنها  عليهات  حرسة  بكى  ورآها،  القدس  من  اقرتبوا  ملا 

اهلل نفسه جاءها يف عيىس ملعونتها وعزائها. لقد رفضوه. ونتيجة هلذا الرفض، سياليق 

أهلها اخلراب والعذاب واهلالك. ترى ماذا ظن اجلمهور حني رأوه يبيك؟ إن رش أهلها 

قلبه  تأثر  الرش،  هذا  ىلع  بهم  سيحل  اذلي  بالعقاب  يعلم  وألنه  شديدا،  حزنا  أحزنه 

فبىك11. الرقيق 

يطرد اتلجار من بيت اهلل

يَِبيُعوَن  يَن  ِ
َّ

اذل َيْطُرُد  َخَذ 
َ
َوأ اهلِل،  َبيِْت   

َ
إِىل ِعيىَس  َوَذَهَب  ُقْدِس، 

ْ
ال  

َ
إِىل َوَصلُوا  ُثمَّ 

ْن 
َ
بِأ َحٍد 

َ
أل يَْسَمْح  َولَْم  ََماِم، 

ْ
احل َّاِر 

ُ
جت َوَمَقاِعَد  يَارِِف  الصَّ َمنَاِضَد  َوقَلََب  ُهنَاَك.  وَن  َويَْشرَتُ

يُْدىَع  بَييِْت  اهلِل:  ِكتَاُب  "َيُقوُل  َوقَاَل:  وََعلََّمُهْم  َمتَااًع.  حَيِْمُل  َوُهَو  َيِْت 
ْ

ابل َساَحِة  يِف  َيُمرَّ 

أ إش 52: 8؛ 59: 20

ب إش 59: 13

ت لو 19: 44-41
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لُُصوٍص."أ  َمَغاَرَة  تُُموُه 
ْ
َجَعل ْنتُْم 

َ
أ لَِكْن  ُعوِب،  الشُّ ِللُكِّ  الِة  الصَّ َبيَْت 

يوم  القدس  إىل  املسيح  دخول  عن  األولني  كتب  يف  بانلبوة  الويح  يتحدث 

يِديُكْم، 
َ
أ يِف  ْغَصاُن 

َ
َواأل َمْوِكَب 

ْ
ال وا 

ُ
"ِابَْدأ للناس:  ويقول  صلبه،  سبق  اذلي  األحد 

موكب  عندها  انتىه  اليت  القربان  منصة  يه  فأين  ُقْرَباِن."ب 
ْ
ال ِة  َمنَصَّ  

َ
إِىل تَِصلُوا  َحىتَّ 

اكنت  ولكن  اهلل،  بيت  إىل  املوكب  وصل  األحد  يوم  يف  صحيح،  الصليب!12  املسيح؟ 

الصليب.  عند  انتىه  حىت  اجلمعة  يوم  مسريته  أكمل  املوكب  ألن  قصرية  "حمطة"  هذه 

تلك  ىلع  قدمت  اليت  الضحية  اكن  الطاهر  اهلل  وابن  القربان،  منصة  هو  الصليب 

املنصة!

أمرين:  نفهم  هنا جيب أن 

املرة األوىل يف بدء خدمتهت  أوال، قام عيىس بطرد اتلجار من بيت اهلل مرتني، 

بأيام قليلة. اثلانية وذلك قبل موته  املرة  وهذه يه 

"دار  أو  األمم"  "دار  اسمه  اهلل  بيت  يف  معني  ماكن  يف  هذا  عيىس  عمل  ثانيا، 

اهلل  يعبد  ليك  إرسائيل،  بين  من غري  ادلار خمصصة ألي شخص  هذه  الشعوب". اكنت 

فيها. اكنت ماكنا كبريا متسعا. واكن هلا نظام معني وقواعد دلخوهلا واستعماهلا، فمثال 

كطريق  استعماهلا  ممنوع  وكذلك  دخوهلا.  من  يُمنع  اكن  مرتبة  قذرة  بأقدام  واحد  أي 

من  جزءا  تكون  أن  منها  املقصود  اكن  املرىض.  فيه  يرقد  كماكن  أو  للمرور،  عموم 

أن  ايلهود من جتار وصيارف وغريهم  اعتاد  ايلهود. لكن  باألمم غري  بيت اهلل خاصا 

وذلك  املايلة،  واملعامالت  للتجارة  أسابيع،  بثالثة  الفصح  عيد  قبل  املاكن  ذلك  حيتلوا 

هناك  فاكنوا  كبري.  بدخل  عليهم  ذلك  يعود  اكن  حيث  األحبار،  رؤساء  محاية  حتت 

وكأنه سوق! العمالت  واحلمام، ويرصفون  والغنم  ابلقر  يبيعون 

أ مر 11: 17-15

ب مز 118: 27
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أن  ايلهود  لغري  يُسمح  اذلي  اهلل  بيت  يف  الوحيد  املاكن  يه  األمم  دار  اكنت  أي 

لم يقبل عيىس هذا  يدخلوه، يلعبدوا اهلل فيه، ولكن حىت هذا املاكن احتله اتلجار. 

وقلب  الصيارف  نقود  وبعرث  وبقرهم،  غنمهم  مع  اهلل  بيت  من  اتلجار  فطرد  الوضع 

اذلين  ايلهود  منها  طرد  بأن  للعبادة  ماكنا  تلكون  األمم  دار  أاعد  وبذلك  مناضدهم. 

حولوها إىل سوق!

إىل  عيىس  جاء  ملا  ذللك  عبادته.  ماكن  العاملني،  ملك  اعصمة  هو  اهلل  بيت  اكن 

أو إىل ادلار اإلمرباطورية اليت اكن  املوكب املليك إىل قرص هريودس،  لم يتجه  القدس، 

حيتلها بيالطس احلاكم، بل سار حىت وصل إىل بيت اهلل. لقد جاء املوىل إىل بيته. وأول 

وظلمهم  وغشاوتهم  ايلهود  اغتصاب  من  ونقاه  ابليت  ذلك  نظف  أنه  هو  عمله  يشء 

اكن  اذلي  املاكن  فاحتلوا  اآلخرين،  حساب  يعملوا  لم  أنهم  يه  جريمتهم  اكنت  لألمم. 

غري ايلهود يعبدون اهلل فيه. ايلهود جعلوا بيت اهلل مغارة لصوص. 

علَّم  اهلل،  بيت  يف  العبادة  من  غريهم  حرموا  اذلين  انلاس  عيىس  طرد  بعدما 

ْنتُْم 
َ
ُعوِب، لَِكْن أ الِة ِللُكِّ الشُّ انلاس وقال هلم: "َيُقوُل ِكتَاُب اهلِل: 'بَييِْت يُْدىَع َبيَْت الصَّ

"أ  لُُصوٍص.  َمَغاَرَة  تُُموُه 
ْ
َجَعل

للعبادة  حتسينا  احلقيقة  يف  يكن  لم  هنا،  عيىس  عمله  ما  إذن  الشعوب!  للك 

الروحية يف بيت اهلل، وال تغيريا يف نظام تقديم القرابني والضحايا، بل اكن اهلدف منه 

هو إرجاع املاكن اذلي اكن خمصصا لغري ايلهود يلتحقق القصد منه، أي ليك يأيت إيله 

فيه.  اهلل  ويعبدوا  األخرى  للشعوب  ينتمون  اذلين 

هذه  إيمان  بشأن  القدس  يف  ُعِقد  إجتماع  ويف  قليلة،  بسنني  احلادثة  هذه  بعد 

رِْجُع 
َ
الشعوب باملسيح، اقتبس يعقوب من كتاب انلب اعموس كالم اهلل اذلي قال: "َسأ

يًْضا 
َ
َوأ  ،

َ
َمْوىل

ْ
ال برََشِ 

ْ
ال بَايِق  َفيَْطلُُب  ِقيُمَها. 

ُ
َوأ ْنَقاَضَها 

َ
أ بيِْن 

َ
أ ُمنَْهِدَمَة، 

ْ
ال َداُوَد  َخيَْمَة  بيِْن 

َ
َوأ

أ مر 11: 17؛ إش 56 : 7
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من  آخرون  إيله  يأيت  أن  قصد  اهلل  أن  يه  هنا  فالفكرة  يِل."أ  تَنْتَِم  الَّيِت  ُعوِب  الشُّ لُكُّ 

وحبه. وفدائه  بنعمته  ويتمتعوا  به  يلؤمنوا  إرسائيل  بين  غري 

للحزن  يدعو  وهذا  وجودهم،  من  اهلل  هدف  حتقيق  يف  إرسائيل  بنو  تراىخ  لقد 

اهلل  أن  نسوا  لقد  ودعوتهم.  اختيارهم  يف  اهلل  مشيئة  يُنفذوا  لم  ألنهم  واألىس  عليهم 

وفشلوا  مسئويلتهم  أهملوا  لقد  للشعوب.  حربا  يلكونوا  لألمم،  نورا  يلكونوا  داعهم 

يعرفوه. ال شك، اكن هذا سببا هاما تلفاعل  لم  توصيل معرفة اهلل ملن  ذريعا يف  فشال 

قلوبهم  بينما  اخلاريج  مظهرهم  الغارقني يف حتسني  املتدينني  جتاه  وقسوة  املسيح حبدة 

عديمة الرمحة حنو اآلخرين اذلين يف طريق اهلالك بال معرفة اهلل. 

أنه اهلل جاء كبرش. ألنه  باعتبار  يعتمد ىلع سلطانه  املسيح اكن  ما عمله  إن  ثم 

عهد  أن  يبني  أيضا  وهذا  ابليت.  أنه صاحب  باعتبار  واتلجار؟  ابلاعة  يطرد  بأي حق 

اهلل للك البرش يفوق لك احلواجز البرشية واجلنسية بني خمتلف انلاس، وعيىس بعمله 

هذا يؤكد للجميع أن اللك يف نظره سواء.

حيطم  أن  الوقت  حان  اهلل،  لعبادة  ماكنهم  للشعوب  عيىس  أرجع  وقد  واآلن، 

اجلديدة،  احلياة  يعين  باملسيح  فاإليمان  ايلهود.  وغري  ايلهود  بني  يفصل  اذلي  احلائط 

ليستمعوا  املسيح  اتلفوا حول  اذلين  ايلهود  والسالم.ب اكن  والرشكة  والرابطة  والوحدة 

يُقْل  لم  املسيح  ولكن  العالم،  أمم  ىلع  ستنترص  إرسائيل  بأن  ينادي  أن  يتوقعون  إيله 

ويف  الشعوب.  لك  وإىل  انلاس  حياة  يف  اهلل  مملكة  بميجء  نادى  بل  أبدا!  الكالم  هذا 

َم بين إرسائيل أن اهلل ال يتحزي مع شعب ضد شعب فشهد  ُيَفهِّ نفس الوقت حاول أن 

ِجْد 
َ
، لَْم أ َقَّ

ْ
قُوُل لَُكُم احل

َ
سيدنا املسيح شهادة عظيمة لرجل روماين آمن به حني قال: "أ

ِمَن  تُوَن 
ْ
َسيَأ َكِثرِييَن  نَّ 

َ
أ لَُكْم  ُد  َؤكِّ

ُ
أ اإِليَماِن.  َهَذا  ِمثُْل  ِعنَْدُه  اِئيَل  إِرْسَ بيَِن  يِف  َواِحًدا 

أ  أع 15: 16-17؛ ع 9: 11

ب أف 2: 14
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اهلِل.  َمْملََكِة  يِف  َوَيْعُقوَب  َوإِْسَحاَق  إِبَْراِهيَم  َمَع  َمائَِدِة 
ْ
ال  

َ
إِىل َوجَيِْلُسوَن  َغْرِب، 

ْ
َوال ِق  ْ الرشَّ

ْسنَاِن."أ 
َ
األ يُر  َورَصِ ُاَكُء  ابلْ ُهنَاَك  اَلِم،  الظَّ يِف  َخارًِجا  َفيُْطَرُحوَن  َمْملََكُة 

ْ
ال لَُهُم  َمْن  ا  مَّ

َ
أ

بامرأة  اهتم  ثم  عظيم.ب  إيمانها  بأن  إرسائيل  بين  من  ليست  المرأة  عيىس  شهد  كما 

10 رجال من  أنه ذات مرة شىف  واحلياة.ت كما  األمل  تعيسة يلقدم هلا رسالة  سامرية 

ألنه  عيىس  ليشكر  السامري  فرجع  سامريا.  والعارش  يهودا  اكنوا  منهم  تسعة  الربص، 

شفاه. وهنا مدح عيىس هذا األجنب وتعجب من أن التسعة ايلهود لم يكن دليهم ما 

باجلميل.ث  الغريب من عرفان  هذا  عند 

فدائه،  طريق  عن  بل  أخرى.  دون  ألمة  وال  آخر،  دون  لشعب  ليس  املسيح  إن 

ْن 
َ
أ نَْستَِطيُع  يًعا  مَجِ ُْن 

َ
حن َمِسيِح 

ْ
ال "بَِواِسَطِة  وأيضا  قريبني،  أصبحوا  بعيدين  اكنوا  اذلين 

ِب بُِروٍح َواِحٍد."ج 
َ
 األ

َ
َب إِىل َنتََقرَّ

األجانب  بعض  جاء  عندما  وفيليب  اندراوس  املسيح ىلع  رد  يف  غرابة  ال  ذللك 

إن  رده  يف  املسيح  قال  إيله.  ويتحدثوا  عيىس  يروا  أن  ورغبتهم  شوقهم  عن  وعربوا 

طلبهم ديلل واضح ىلع أن إرسايلته يف األرض قد بلغت هدفا ساميا، ألنه حىت الغرباء 

ىلع  الفداء  بعملية  اهلل  إىل  يلجذبهم  الوقت  حان  فقد  وذللك  يطلبونه!  جاءوا  قد 

َقْمِح ال 
ْ
ال َحبَُّة  إِْن اَكنَْت  ا...  برََشً ي َصاَر  ِ

َّ
ُد اذل َيتََمجَّ ِفيَها  الَّيِت  اَعُة  السَّ الصليب: "َجاَءِت 

َها تُنِْتُج َحبًّا َكِثرًيا."ح 13  إِنَّ
ا إِْن َماتَْت فَ مَّ

َ
َها َتبىَْق َحبًَّة َواِحَدًة، أ إِنَّ

رِْض َوَتُموُت، فَ
َ
َتَقُع يِف األ

الصالة  بيت  يلكون  اهلل،  بيت  من  اتلجار  طرد  عيىس  أن  السبب  هو  إذن  هذا 

الشعوب! للك 

أ مت 8: 12-10

ب مت 15: 28
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حتذير خطري

عنيا.  بيت  من  القدس، خرج عيىس  إىل  االنتصاري  بعد دخوهل  االثنني  يوم  يف 

الطريق أحس باجلوع. ويف 

اتلِّنِي،  َبْعَض  ِفيَها  ُد  جَيِ لََعلَُّه  َْها 
َ

إِيل فََذَهَب  َوَرٌق،  َعلَيَْها  ِتنٍي  َشَجَرَة  بَِعيٍد  ِمْن  ى 
َ
فََرأ

ُكَل 
ْ
نَُّه لَْم يَُكْن َموِْسُم اتلِّنِي. َفَقاَل لََها: "لَْن يَأ

َ
َوَرَق، أل

ْ
ْد ِفيَها إِال ال َْها لَْم جَيِ

َ
ا َوَصَل إِيل فَلَمَّ

َكالَم.أ
ْ
ال َهَذا  تاَلِميُذُه  وََسِمَع  بًَدا." 

َ
أ ِمنِْك  َثَمًرا  َحٌد 

َ
أ

أنه  مع  اثلمر،  بعض  فيها  الشجرة يلجد  إىل  ذهب  أن عيىس  الغريب  من  أليس 

املسيح  وداعة  نعرف  حنن  القصة؟  من  القصد  ما  ذهب؟  ملاذا  اتلني؟  موسم  يكن  لم 

ال!  راحته.  يوفر  ما  ىلع  يرُِصُّ  اذلي  املتغطرس  الشخص  ليس  فهو  وتواضعه،  وهدوءه 

واحد  إىل  يتحدث  اتلوبيخ اكن  بهذا  أنه  يبدو  اتلني يف غري موسمه؟  يتوقع  إذن  فلماذا 

األبدي!  اهلالك  إىل  وينحدر  خطرية  سحيقة  هوة  يف  الوقوع  وشك  ىلع  تالميذه  من 

نعم، يبدو أن عيىس يف حديثه إىل شجرة اتلني اكن حقا يتحدث إىل يهوذا. إن عيىس 

بعد  فرصة  ضيع  يهوذا  ولكن  اتلوبة،  ثمار  ويثمر  يتوب  ليك  فرص  عدة  يهوذا  أعطى 

باالنتحار! وأنىه حياته  اهلالك،ت  يهوذا نلفسه  اختار  فرصة.ب 

 اـحتفل بالفصح

ِمْن  لَُهْم:"ِاْشتَْقُت  َوقَاَل  َمائَِدِة. 
ْ
ال  

َ
إِىل َورُُسلُُه  ِعيىَس  َجلََس  اَعُة،  السَّ َحانَِت  ا  َولَمَّ

ًة  ينِّ لَْن آُكَل ِمنُْه َمرَّ
َ
ُد لَُكْم أ َؤكِّ

ُ
أ ينِّ 

َ
ََّم. أل ل

َ
تَأ

َ
أ ْن 

َ
أ ِفْصَح َمَعُكْم َقبَْل 

ْ
ْن آُكَل َهَذا ال

َ
ِب أ

ْ
قَل

َم  َوقَسَّ اهلَل  وََشَكَر  ا  ُخْبً َخَذ... 
َ
َوأ اهلِل..."  َمْملََكِة  يِف  َمْقُصوُد 

ْ
ال َمْعنَاُه  َق  َيتََحقَّ ْخَرى، َحىتَّ 

ُ
أ

أ مر 11: 13-14 وأيضا مت 21: 20-18
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يِل."  تَْذاَكًرا  َهَذا  ِاْعَملُوا  ْجِلُكْم. 
َ
أ ِمْن  ُيْعَطى  ي  ِ

َّ
اذل ِجْسِم  ُهَو  "َهَذا  َوقَاَل:  ْعَطاُهْم، 

َ
َوأ

َِديُد، 
ْ
اجل َعْهُد 

ْ
ال يِهَ  ُس 

ْ
َكأ

ْ
ال "َهِذهِ  َوقَاَل:  َعَشاِء 

ْ
ال َبْعَد  َس 

ْ
َكأ

ْ
ال َخَذ 

َ
أ ِريَقِة،  الطَّ َوبِنَْفِس 

ْجِلُكْم."أ 
َ
أ ِمْن  يُْسَفُك  ي  ِ

َّ
اذل بَِدِم  َمَعُكْم  اهلُل  َيْعَملُُه 

اكن   . الفصح  عيد  عشاء  أصحابه  مع  املسيح  تناول  للصلب،  السابقة  الليلة  يف 

خبا  هلم  قدم  ذلك  وبعد  ورشاب.  فطري  مع  املشوي  الفصح  محل  من  يتكون  ذلك 

وقال: "َهَذا هَو ِجْسِم." ثم قدم هلم كأس رشاب وقال: "َهَذا ُهَو َدِم." اكن الوقت قد 

مباركة  فريضة  يؤسس  أن  قصد  ذللك  البرش.  عن  نيابة  الكريم  الفادي  يلموت  حان 

ثم  أوال،  الفصح  عشاء  أكلوا  إذن  املسيح.  السيد  عشاء  فريضة  يه  بموته،  لالحتفال 

العشاءين. نتأمل اآلن يف هذين  املسيح.  السيد  بعد ذلك عشاء 

العيد  هذا  مرة.  آلخر  معا  الفصح  عشاء  يلتناولوا  األقربني  أتباعه  عيىس  مجع 

فرعون،  سيطرة  من  وجناتهم  مرص،  من  إرسائيل  بين  خروج  بذكرى  لالحتفال  هو 

الغالب  وهو  شعبه،  فادي  هو  اهلل  أن  يتذكرون  هنا  والعبودية.  اذلل  من  وحتريرهم 

اكن  الوقت  نفس  ويف  الوحيد.  والسيد  احلق  امللك  فهو  وجيوشه،  فرعون  ىلع  املنترص 

الفصح رمزا حلقيقة أشمل وأكمل. اكن رمزا لفداء اهلل للناس من اخلطيئة، وليس من 

مرص؛ من عبودية الشيطان ال من عبودية فرعون؛ لفداء لك انلاس من لك أمة وشعب، 

من لك دين وطائفة! إذن اكن الفصح يرمز إىل الصليب.

الصليب.  املبارك ىلع  الفادي  الساعة حانت يلموت  الليلة ألن  تلك  احتفال  تمَّ 

حيمل  القدوس  الطاهر  هذا  فيها  اليت  اللحظة  جاءت  اجلو.  تسود  القاتمة  الظالل 

محل  وبسبب  فيه،  اذلي  الوقت  حان  مذنبا.  يُعترُب  ذنب،  بال  اذلي  أي  البرش.  ذنوب 

مشحونة  سااعت  اكنت  رهيبا!  خميفا  وقتا  اكن  أنه  شك  ال  األب.  عن  ينفصل  ذنوبنا، 

وهذا  الفصح،  عيد  بالعيد،  حيتفلون  اكنوا  انلفس!  تقبض  اليت  واتلوقعات  باملشاعر 

أ لو 22: 16-14، 20-19
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باأللم. يعترص  قلبه  نفسه اكن  داخل  وابلهجة. ولكن يف  والفرح  للرسور  يدعو  ما 

ُيَعيِّدون معا وهو سيعاين احلزن يف البستان  قال أحد الُكتاب: "من الواضح أنهم 

قليلة سيرشب وحده  بعد سااعت  الفرح معا، وهو  يأكلون ويرشبون كأس  وحده. هم 

كأس العقاب واملوت من أجلهم. هم اآلن يف فرح معا، وهو بعد فرتة وجزية سيكون يف 

ألم وحده. ال أحد يقدر أن حيمل ذنوبهم غريه. ال أحد يقدر أن يكفر عن معصيتهم 

هم  العالم.  لك  عن  انلاس،  لك  عن  بل  فقط  هم  ومعاصيهم  ذنوبهم  عن  وليس  غريه. 

ألنه  سيحيون  هم  حيزن.  ادلاخل  يف  وهو  يفرحون  هم  يتألم.  ادلاخل  يف  وهو  ُيَعيدون 

يفهموا  ولم  يعرفوا  لم  الوقت  ذلك  يف  أنهم  أيضا  الواضح  ومن  أجلهم!"14  من  سيموت 

لك هذا. يا هل من أمر غريب يثري ادلهشة والعجب! إنها حمبة بال حدود، إنها رمحة ال 

توصف!

ويتعطرون  ويتنظفون  يستحمون  أنهم  شك  ال  بعيد.  حتتفل  مجاعة  ميع  تيل 

حول  اجلالسة  اجلماعة  هذه  يف  تأمل  ولكن  مالبس.  من  عندهم  ما  أمجل  ويلبسون 

العام ولبسوا مالبس  ام  بأن ذهبوا إىل احلمَّ للعيد  املسيح. ربما اكنوا فعال قد استعدوا 

لك  أن  يبدو  اجلماعة.  هذه  قلوب  داخل  يف  ميع  انلظر  دقق  لكن  نظيفة.  أو  جديدة 

إصابات  بهم  مرىض  لكهم  أنهم  يبدو  متهدم!  بناء  وكأنه  ما  عيب  فيه  منهم  واحد 

اخلطر!  به  حُيدق  وحيدا حني  ويرتكونه  ويهربون  سيدهم  سيتخلون عن  وتشويه. لكهم 

قليلة من  بعد سااعت  اللحظات،  أخطر  إنه يف  ثم  بأنه مترسع.  بطرس يمكن وصفه 

ذلك  قبل  ويوحنا،  يعقوب  املسيح.  بينه وبني  أية عالقة  اجلميل، سينكر  االحتفال  هذا 

ومىت  الغيور  سمعان  السيد.  تقبل  لم  ألنها  الوجود  من  قرية  إزالة  يف  يرغبان  بفرتة، 

يهوذا خالل ساعة  ابليئة والفكر،  تماما يف  الواحد عن اآلخر  الرضائب خيتلفان  جاب 

أنه قام حقا وال  أو ساعتني سيخون املسيح. وبعد قيامة املسيح من املوت، توما يشك 

الوحيد اذلي بال عيب هو عيىس!  يصدق كالم زمالئه! هذه يه نوعية اجلماعة. 
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تلك  من  حاال  أفضل  ستكون  ايلوم  باملسيح  املؤمنني  مجاعة  أن  تظن  كنت  هل 

الوصف ليس فقط ألوئلك  الليلة؟ إن ذلك  اليت اتلفت حول املسيح يف تلك  اجلماعة 

فينا  أيضا  ايلوم! حنن  أنت  وحاتلك  أنا  هو وصف حلاليت  بل  الوقت،  ذلك  اتلالميذ يف 

أيضا غري اكملني، ألن اهلل  الوجه ودلينا مشالك. حنن  فينا جتاعيد يف  عيوب وشوائب. 

أن  األمر  يف  العجيب  هو  وهذا  بعد!  العملية  من  ينته  لم  إعدادنا.  مرحلة  يف  مازال 

أصحابه،  ويعتربنا  إيله،  جيذبنا  أن  معنا،  يتعامل  أن  يرىض  القدوس  الطاهر  املسيح 

األمل  ويعطيين  يشجعين  وهذا  علينا!  اسمه  وُيطِلق  ويقوينا  وُيَقومنا  ويدربنا  ويعلمنا 

وعيىس  معرفيت،  يف  حمدود  وقدرايت،  إماكنيايت  يف  قليل  مسكني،  أنا  ألين  والرجاء، 

القادة والرؤساء!  القوم وعظماء  اختار مجاعته من ناس اعديني مثيل، وليس من كبار 

هذه يه اجلماعة اليت اختارها عيىس تلنوب عنه يف غيابه وتنرش رساتله وترىع 

أمته. مجاعة، حىت ذلك الوقت، بال اسم وال تاريخ يف سجالت اإلمرباطورية. مجاعة بال 

السياسة واحلكومة.  سيف وال رمح، بال حصان وال مركبة ملوكية. بال خربة يف أمور 

أراٍض شاسعة وممتلاكت! السلطة، بال ملك، بال  بال مهارة يف معامالتهم مع 

َداَعُكُم  ا  لَمَّ ُكنْتُْم  َكيَْف  ِاْخَويِت  يَا  ُروا  تََذكَّ الرسول بولس:  الويح ىلع لسان  يقول 

ْو 
َ
أ ُعَظَماُء  َكِثرُيوَن  ، َوال  برََشِ

ْ
ال ِحْكَمِة  ُحَكَماُء َحَسَب  َكِثرُيوَن  بَيْنَُكْم  يَُكْن  فَلَْم  اهلُل. 

يَن  ِ
َّ

َُكَماَء، َواذل
ْ
َعالَُم ُجَهالَء يِلُْخِجَل احل

ْ
يَن َيْعتَرِبُُهُم ال ِ

َّ
يٍف. بَِل اْختَاَر اهلُل اذل ْصٍل رَشِ

َ
ِمْن أ

ُهْم  َوَمْن  ُمْحتََقِريَن 
ْ
َوال َوِضيِعنَي 

ْ
ال اهلُل  َواْختَاَر  قِْوَياَء. 

َ
األ يِلُْخِجَل  ُضَعَفاَء  َعالَُم 

ْ
ال َيْعتَرِبُُهُم 

َماَم 
َ
أ َحٌد 

َ
أ َيْفتَِخَر  ِليَكْ ال  ٌء،  يَشْ ُهْم  نَّ

َ
أ َعالَُم 

ْ
ال َيْعتَرِبُُهُم  َمْن  يِلَِبيَد  َعالَِم، 

ْ
ال َنَظِر  يِف  َء  يَشْ ال 

اهلِل.أ 

إعدادنا  عملية  تتم  وحني  الفداء،  محل  عروسة  املسيح،  أمة  يه  فهذه  ذلك  ومع 

َولَيَْس  ََماِل، 
ْ
اجل َرائَِعَة  ًة  مَّ

ُ
"أ وملكنا نلفسه  وفادينا  وسيدنا  ربنا  املسيح  يقدمنا  للعرش، 

أ 1كور 1: 29-26
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يُّ َنْقٍص، بَْل َصاحِلًَة َوباِل َخَطأٍ."أ هذا بقوة مفعول الصليب 
َ
ْو أ

َ
أ َاِعيُد 

َ
ْو جت

َ
أ ِفيَها ُعيُوٌب 

وجُيَملنا. وُيصلحنا  بآمانلا،  ويسمو  قلوبنا،  ويقدس  حياتنا،  يطهر  اذلي 

ومن ناحية أخرى، ربما تظن أنك بال قيمة كبرية ألنك تفتقر للمواهب العظيمة 

 
َ

إِىل َينُْظُر  ال  "اهلُل  يقول:  فالكتاب  خطأ  هذا  لكن  غريك.  بها  يتمزي  اليت  واإلماكنيات 

 
َ

إِىل َفيَنُْظُر  اهلُل  ا  مَّ
َ
أ َمْظَهِر، 

ْ
ال  

َ
إِىل َينُْظُر  اإِلنَْساَن  نَّ 

َ
أل اإِلنَْساُن،  َْها 

َ
إِيل َينُْظُر  الَّيِت  ْشيَاِء 

َ
األ

ِب."ب أنت لك أهمية كبرية يف نظر املسيح. أنت اغيل اثلمن عنده. أنت عزيز عليه. 
ْ
َقل

ْ
ال

وايلأس.  ابلؤس  قعر  لكنهم يف  انلجاح  من  قدرا كبريا  أصابوا  ولألسف كثريون 

قد  اجلماهري،  هل  تصفق  ومن  اهلل.  نظر  يف  حقريا  يكون  قد  عظيما  العالم  يعتربه  فمن 

يشعر يف داخل نفسه بالضياع! ومن هو ذائع الصيت وهل اسم وشهرة وثروة، قد يكون 

فاقد السعادة! فالشهرة ال تعين الراحة، واملركز ال يعين احلكمة، والغىن ال يعين كرامة 

حول  اتلفت  اليت  اجلماعة  هذه  أما  والسعادة.  واألمان  السالم  يعين  ال  واملال  انلفس، 

القدوس  الروح  بقوة  اليت  يه  ونقص،  عيوب  فيها  اليت  اجلماعة  الليلة،  تلك  املسيح 

يف  احلقيقية  والسعادة  والسالم  والراحة  األمل  وأشاعت  اإلجنيل  برسالة  ابلالد  مألت 

بغري سالح!  الرومانية  وانهارت اإلمرباطورية  فانترش اإلجنيل  األلوف،  قلوب عرشات 

الـ20  هذه  وتقدم طول  وهمة وجناح  بنشاط  األمام  إىل  ايلوم  تسري  اليت  اجلماعة  ويه 

تارخيها. من  قرنا 

ََّم."  ل
َ
تَأ

َ
أ ْن 

َ
أ َقبَْل  َمَعُكْم  ِفْصَح 

ْ
ال َهَذا  آُكَل  ْن 

َ
أ ِب 

ْ
قَل ِمْن  "ِاْشتَْقُت 

ُيَعيَِّد هذا العيد معهم. أراد أن حيتفل به وهم معه. ملاذا؟  أراد أن 

الوقت حان تلتم احلقيقة اليت اكن يرمز إيلها الفصح.  1. يلعلن هلم أن 

2. ليك يقيض آخر يللة هل قبل الفداء مع أقرب أتباعه.

أ أف 5: 27

ب 1صم 16: 7
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وقيامته. ملوته  تذاكرا  املسيح  فريضة عشاء  يمارسوا  أن  3. يلوصيهم 

الصليب. العشاء هو  إذن معىن هذا 

اعئلته،  أفراد  وحوهل  املائدة  رأس  ىلع  جيلس  العائلة  رب  أن  يه  العادة  اكنت 

فيقودهم يف الصالة والربكة. وحنن نعلم أن أم عيىس وإخوته اكنوا موجودين يف القدس 

يف ذلك الوقت.أ فأين اكنوا وقت هذا االحتفال؟ أين اكنت زوجة بطرس؟ أين اعئالتهم 

بهذا  أن حيتفل  قرر  أن موالنا عيىس  يبدو  آخر؟  بالفصح يف ماكن  احتفلوا  لكهم؟ هل 

لرسله،  وهبها  اليت  العليا  املاكنة  يبني  أن  أراد  ألنه  ربما  وحدهم.  تالميذه  مع  الفصح 

وأنه رغب يف أن ينفرد بهم وحدهم يف هذا االحتفال األخري يف حياته ىلع األرض وقبل 

قليلة.  بسااعت  صلبه 

ُد  َؤكِّ
ُ
أ اهلِل.ب  َمْملََكِة  يِف  َمْقُصوُد 

ْ
ال َمْعنَاُه  َق  َيتََحقَّ َحىتَّ  ْخَرى، 

ُ
أ ًة  َمرَّ ِمنُْه  آُكَل  "لَْن 

ُبُه َجِديًدا  رْشَ
َ
أ ي  ِ

َّ
َْوِم اذل  ايلْ

َ
ْخَرى، إِىل

ُ
أ ًة  َكْرَمِة َهَذا َمرَّ

ْ
َب ِمْن َعِصرِي ال رْشَ

َ
أ ينِّ لَْن 

َ
لَُكْم أ

ِب."ت 
َ
أ َمْملََكِة  يِف  َمَعُكْم 

كيف ومىت يتحقق معناه؟ يف ايلوم اتلايل، يوم اجلمعة، حني يتم الصليب ويموت 

من أجل اجلميع، وبعدما يقوم يف ايلوم اثلالث، يأكل من هذا العشاء معهم مرة أخرى.

أي  الكرمة،  أن عصري  وهو  اآلية  ومعقول هلذه  آخر حمتمل  أيضا معىن  هناك  ثم 

اخلمر، يشري إىل الفرح والرسور وابلهجة. وهنا يقول عيىس إننا يف مملكة اهلل سنتناول 

معه من هذا العصري اجلديد بمعىن رويح سمايئ ال بمعىن حريف مادي. سيكون هناك 

نوع جديد من الفرح اذلي يغمر القلب والكيان يف مملكة اهلل حني نلتيق حنن أتباعه 

بنفسه من أجلنا. ويا هل من يوم سعيد، يوم جميد! فادينا وحبيبنا اذلي ضح  مع 

أ  يو 19: 25؛ أع 1: 14

ب لو 22: 16

ت مت26: 29
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َر. 
َ
َس َوَشك

ْ
أ
َ
ك

ْ
َخَذ ال

َ
َر اهلَل... أ

َ
َخَذ... ُخْبًا َوَشك

َ
أ

أن  جيب  األرض،  خري  من  نتناول  عندما  أنه  أتباعه  ر  يُذكِّ أن  أراد  شكر؟  ملاذا 

الوجبة  هذه  تناول  قبل  إرسائيل  بنو  اكن  الكريم.  املعطي  هو  اذلي  السماء  رب  نشكر 

يشكرون اهلل بهذا ادلاعء: "مبارك أنت يا اهلل ملك العالم، اذلي ترج نلا من األرض 

الكرمة." ثمر  تعطينا  واذلي  خًبا 

الصليب.  طريق  عن  اهلالكني  املذنبني  ينقذ  أن  صمم  رمحته  يف  اهلل  ألن  وشكر 

أب ألنك  يا  "أشكرك  الصليب.  طريق  امليتني عن  حُييي  أن  دبَّر  ونعمته  فضله  من  اهلل 

تعطي انلاس حياة عن طريق مويت." 

وألنه قد حان الوقت ليسدد الفادي القدير الرضبة القاضية للشيطان." أشكرك 

القاضية."  الوقت جاء ألعطي العدو الرضبة  يا أب ألن 

وألن انلرص املجيد قد حل ميعاده. "أمحدك يا أب ألن ساعة انلرص قد حانت."

تذمر  يوجد  ال  يتذمر.  ولم  حيتج  لم  املسيح  لكن  صعبة،  حلظات  هذه  أن  ومع 

نفسهم  كثريون جيلبون ىلع  اهلل يف لك حال وىلع لك حال؟  تشكر  هل  بل شكر.  هنا، 

باجلميل. ابلؤس واحلزن والكآبة ألنهم ال يشكرون وال يعرتفون 

َم اخلب  سَّ
َ
ق

الصليب. هنا يصور  ق وُيكرس ىلع  يُمزَّ ملاذا قسم اخلب؟ إشارة إىل جسده اذلي 

الصليب. موته ىلع  تلالميذه موضوع 

الكأس 

قاسية  معرصة  يف  العنب  َمرَّ  العنب.  عرص  نتيجة  هو  الكأس  هذه  يف  ما  اكن 

رشب  لقد  املريرة.  الصليب  معرصة  املسيح.  فيه  مر  ملا  رمز  هذا  العصري.  منه  تُلخِرَج 
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أعدائه،  أيدي  نفسه يف  سلَّم  الربكة، وعن طيب خاطر  الغضب يلقدم نلا كأس  كأس 

واذلات. وادلنيا  واخلطيئة  الشيطان  أعدائنا:  أخطر  من  يلنقذنا حنن 

ُبوا." ِارْشَ وا... 
ُ
َوُك "ُخُذوا 

حنتفل  بأن  الكريم  الفادي  أمرنا  لقد  ارشبوا.  لكوا،  خذوا،  أمر:  أفعال  هنا 

من  وبعضهم  املتعلمني،  من  بعضهم  بعيىس،  املؤمنني  من  مجاعة  وسط  نشأُت  بذكراه. 

من  إنما  هل.  ويعيشون  قلوبهم  من  املوىل  حيبون  اكنوا  لكهم  ولكنهم  املتعلمني،  غري 

الشباب  حنن  كنا  منتظمة.  بطريقة  االحتفال  هذا  يمارسون  يكونوا  لم  أنهم  الغريب 

رضورة  إىل  انتباههم  نلفت  أن  كثريا  حناول  منهم،  ومعرفة  خربة  واألقل  السن  صغار 

الكربى!  واألهمية  العميق  املعىن  ذات  الفريضة  ممارسة 

املسيح  مائدة  حول  االتلفاف  من  وإخوتنا  أنفسنا  حنرم  أن  حقنا  من  ليس 

أن  أدرك  أنا  أجلنا.  بما عمله من  نفرح  أن  يريدنا  بعيد موته. هذا عيد، وهو  نلحتفل 

ذلك ليس من السهل للمؤمن الوحيد اذلي يعيش يف مدينة أو قرية وال يعرف إن اكن 

هناك مؤمنون آخرون باملسيح أم ال. ماذا تعمل إن كنت يف هذا الوضع؟

السعيد واالحتفال  العيد  بهذا لوحدك حىت جتد من تشاركه هذا  تقوم  أن  أقرتح 

املبارك. وليك تعمل هذا أعد نلفسك كرسة من اخلب وقليال من عصري العنب. ثم اقرأ 

حمرض  يف  قلبك  وافحص   ،11 1كورنتوس  أو   22 لوقا  مثل  اهلل  لكمة  من  مناسبا  فصال 

أن  املسيح، عليك  ما حُيزن قلب  ارتكبت  الكريم. وإن كنت  الفادي  سيدنا وموالنا 

تتوب يف احلال وتطلب منه الصفح. ثم تناول كرسة اخلب رمز جسم املسيح اذلي ُكرس 

أراقه من أجلك. وبعد ذلك  املسيح اذلي  العنب رمز دم  تناول عصري  ثم  من أجلك، 

أمينا لعيىس.  ابنا هل، وتابعا  سبح اهلل وعظمه واشكره ألنه اختارك تلكون 
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". ... َهَذا ُهَو َدميِ "َهَذا هَو جيِْسميِ

ال  بشعا،  فظا  عمال  تعترب  زالت  وما  اكنت  إنسان  حلم  شخص  يأكل  أن  فكرة 

بالنسبة لليهود فقط بل للك انلاس. أضف إىل ذلك أنه اكن حمرما ىلع ايلهود أن يأكلوا 

من  اقشعروا  ربما  املسيح.  كالم  من  صدموا  السامعني  أن  بد  ال  بدمه.  حيوان  حلم 

الفكرة. عيىس يقول هلم أن يأكلوا جسمه ويرشبوا دمه. ولكن عيىس يقصد هنا، ال 

إنما  أكال حرفيا من جسمه البرشي، وال رشبا حرفيا من دمه اذلي جيري يف عروقه، 

باإليمان.  أكل رويح ورشب رويح  ويتحدث عن  بالرشاب،  ودمه  باخلب  يُشبِّه جسمه 

)جسمه  الصليب  ىلع  أجلنا  من  املسيح  موت  منافع  ىلع  روحيا  املؤمن  يتغذى  أن 
ودمه(. بمعىن آخر، هذا اخلب يشري إىل جسمه، وهذا الرشاب يشري إىل دمه.أ

ادلم هو موضوع هل أهمية كبرية يف كتاب اهلل الرشيف. نرى هذا بدءا من قربان 

وبعد  دم.  ىلع  حيتوي  يكن  لم  اذلي  أخيه  قربان  رفض  أنه  مع  اهلل  قبله  اذلي  هابيل 

اذلي  القرابني  ونظام  موىس  إىل  نصل  حىت  كثريون،  قدمها  أخرى  ضحايا  نرى  ذلك 

اكن يعتمد إىل درجة كبرية ىلع ضحايا يُسفك دمها كرمز لدلم اثلمني، دم محل الفداء 

اذلي بال لوم وال عيبب اذلي هو جالس اآلن مع أصحابه ويكلمهم. 

املختلفة، كما  إىل مجيع أعضاء اجلسم  الغذاء واألوكسجني  ادلم هو اذلي حيمل 

يفقد  دمه  واحد  فقد  إذا  احلياة.  رس  هو  ادلم  اجلسم.  من  يلطردها  الفضالت  يأخذ 

اكن  كثرية  حاالت  ويف  خطر.  يف  هم  من  حياة  يلنقذوا  بادلم  يتربعون  وانلاس  حياته. 

نقل ادلم إىل مريض سبب جناته من موت حمقق. قرأت عن رجل أعطى 90 لرتا من دمه 

املوت األبدي.  املسيح قدم دمه يلنقذنا من  أن  فأنقذ كثريين. غري  أوقات متفرقة،  يف 

أ راجع أيضا يو 6: 35، 54

ب 1بط 1: 19
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َدٍم."أ  إَِراقَِة  ويقول الكتاب إنه "ال ُغْفَراَن بُِدوِن 

املسيح هنا حيتفل معهم بفصح جديد.ب املالك املهلك سيأيت يف الليل، ولكنه لن 

يقتل من عليهم عالمة ادلم. ذات مرة أخذ عيىس 3 من تالميذه إىل جبل، وهناك تغري 

يتكمان  واكنا  وإيلاس يف جالل  وظهر موىس  بيضاء المعة،  ثيابه  منظر وجهه وصارت 

ايلونانية  الكمة  القدس.  يف  سيتممه  اذلي  "رحيله"  هو  حديثهم  موضوع  اكن  معه.ت 

الصليب.  وموته ىلع  املسيح  آالم  إىل  تشري  "خروجه" ويه  أيضا  تعين  "رحيله"  املرتمجة 

من  إرسائيل  بين  رحيل  إىل  انتباهنا  يلجذب  خروج"  أو  "رحيل  لكمة  الويح  ويستعمل 

يتم رحيل جديد؛  الفدايئ  املسيح  العبودية واذلل. فعن طريق موت  مرص وحتررهم من 

الشيطان واخلطيئة.  العبودية واذلل حتت سلطان  خروج جديد، هو خروجنا حنن من 

أتباعه خبروج جديد،  السيد املسيح مع  الفصح اجلديد، حيتفل  إذن هنا، يف هذا 

يفصل بني مرص وسيناء،  ماء،  ليس حبًرا من  املرة  األمحر. يف هذه  للبحر  بعبور جديد 

السحاب  عمود  يسري  هنا  ومن  السمائية.  وكنعان  احلقيقية  املوعد  أرض  إىل  عبور  بل 

اذلي  انلار  وعمود  السحاب  عمود  هو  نفسه  املسيح  لقيادتهم.  يلال  انلار  وعمود  نهارا 

لقد سمع  اهلل.ث  أبناء  بها حقا  يتمتع  اليت  احلرية  احلقيقية،  احلرية  إىل  ويقودنا  يرشدنا 

الوحيد  ابنه  وبموت  وحيررهم.  يلنقذهم  وجاء  وعبوديتهم،  ذهلم  يف  الشعب  رصاخ  اهلل 

تتم انلجاة وتأيت احلرية. الصليب،  ىلع 

معىن وجودنا عند مائدة املسيح

العظيم  اإلهل  هو  هذا  اجلليل.  القدوس  اهلل  حمرض  يف  نكون  املسيح  مائدة  عند 

أ عب 9: 22

ب اقرأ خر 12

ت مر 9: 4

ث رو 8: 21-15
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معاملة  من  هلا  يا  املبارك.  حمرضه  إىل  يأيت  مثيل  مذنبا  خاطئا  أن  يقبل  اذلي  العجيب 

أستحقها.  ال  أنا  كريمة 

هذه  بذكرى  أجلنا، حنتفل  من  عنده  ما  بأىلغ  ضح  اذلي  لإلهل  نتعبد  حنن  وهنا 

معنا  معروفه  ىلع  باجلميل  والعرفان  والشكر  والعبادة  السجود  هل  ونقدم  اتلضحية، 

علينا. وإحسانه 

معه.  رابطة  نلا  ألن  األرباب،  ورب  امللوك  ملك  مائدة  من  نتناول  هنا  وحنن 

عالقة قوية. أتينا إىل مائدته لنشاركه. يا هل من إكرام ال نستحقه! يا هلا من بركة حنن 

بها! جديرين  غري 

قدم  ىلع  لكنا  حنن  هنا  بعض.  مع  بعضنا  رابطة  نلا  املسيح،  مائدة  عند  أيضا 

بيد  نأيت  اكملرأة.  الرجل  اكلكبري.  الصغري  اكلغين.  الفقري  اكملتعلم.  املتعلم  غري  املساواة. 

منه. بركة  نعمته. نلأخذ  وافر  بيد مفتوحة نلأخذ من  يمألها،  فارغة وهو 

هدف وجودنا عند مائدة املسيح

يِف  ِعيىَس  َسيَِّدنَا  نَّ 
َ
أ َوُهَو  لَُكْم،  َسلَّْمتُُه  َوقَْد  نَا، 

َ
َمْوال ِمْن  َهَذا  تََسلَّْمُت  ينِّ 

َ
أل

ِمْن  ِجْسِم  ُهَو  "َهَذا  َوقَاَل:  َم  َوقَسَّ اهلَل  وََشَكَر  ا  ُخْبً َخَذ 
َ
أ ِفيَها،  َعلَيِْه  َقبَُضوا  الَّيِت  اللَّيْلَِة 

َوقَاَل:  َعَشاِء 
ْ
ال َبْعَد  َس 

ْ
َكأ

ْ
ال َخَذ 

َ
أ ِريَقِة،  الطَّ َوبِنَْفِس  يِل."  تَْذاَكًرا  َهَذا  ِاْعَملُوا  ْجِلُكْم، 

َ
أ

ُبوَن ِمنَْها  ٍة ترَْشَ ي َيْعَملُُه اهلُل َمَعُكْم بَِدِم. يِف لُكِّ َمرَّ ِ
َّ

َِديُد اذل
ْ
َعْهُد اجل

ْ
ُس يِهَ ال

ْ
َكأ

ْ
"َهِذهِ ال

ُْبَ 
ْ
اخل َهَذا  ِفيَها  ُكلُوَن 

ْ
تَأ ٍة  َمرَّ لُكَّ  الَمِسيُح،  ييَِجَء  ْن 

َ
أ  

َ
إِىل إَِذْن  يِل."  تَْذاَكًرا  َهَذا  ِاْعَملُوا 

بَِمْوتِِه.أ  وَن  ْرِبُ تُ َس، 
ْ
َكأ

ْ
ال َهِذهِ  ُبوَن  َوترَْشَ

أ 1كور 11: 26-23
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1( نذكر ـحبه )آ25-24(

هذا  "اعملوا  قال:  وقيامته.  املسيح  موت  نتذكر  أجلنا.  من  تضحيته  نتذكر 

بموته  احتفل  إنه  أي  املجيد.  وانتصاره  العظىم  نتذكر تضحيته  أن  يريد  ذلكري،" ألنه 

قبل موته! وكأنه يقول نلا هنا: "يقيم انلاس معاهد ومؤسسات وتماثيل يلخدلوا أسماء 

فإن  أنا  أما  حياتهم،  يف  عظيمة  أعمال  من  حققوه  لَِما  وقادتهم  وعظمائهم  ملوكهم 

يف  عملته  بعمل  يلذكركم  ال  العشاء،  بهذا  حتتفلوا  أن  يه  بها  تتذكروين  اليت  الطريقة 

للموت.  جديدا  معىن  السيد  أعطانا  وبذلك  أجلكم!"  من  بمويت  يلذكركم  بل  حيايت 

أمانة  نلتذكر  مملكته  يف  معه  املوت  بهذا  سنحتفل  إننا  يقول  فهو  عنا،  يفصله  ال  موته 

اهلل حنونا وقدرته الفائقة لفدائنا. هنا، عند مائدة املسيح نتذكر قوة وفاعلية الصليب 

فداؤنا.أ  تم  بواسطته  اذلي 

1919، أصيبت زوجة جراح مشهور15 يف حادث سيارة. لم يكن الطب  يف سنة 

وتلوث  كبريا  اكن  ساقها  يف  اجلرح  أن  إال  املوت  من  جنت  أنها  ومع  اكيلوم.  متقدما 

إزالة جزء كبري من  الوقت فأصيبت بتسمم يف ساقها. اضطر األطباء إىل  بعد فرتة من 

ماكن  يضعوها  ليك  اآلدم  اللحم  من  قطعة  إىل  حيتاجون  أنهم  رأوا  ثم  الساق،  عضلة 

زوجته،  رجل  يف  يلضعوها  عضلته  يأخذوا  أن  الطبيب  الزوج  تطوع  اتلالف.  اجلزء 

العملية  جناح  احتماالت  أن  أساس  ىلع  رأيه  ىلع  األطباء  زمالؤه  يوافقه  لم  ولكن 

اكنت ضعيفة جدا، وذللك قرروا أال يفعلوا ذلك.

بمرشطه  أمسك  واحلب،  واتلضحية  الشهامة  بمنتىه  اجلراح،  الزوج  ولكن 

أجرى  احلبيبة. وهكذا  زوجته  اللحم يلضعها يف ساق  من  قطعة  ساقه  من  يقطع  وأخذ 

بذلك  واستطاع  ألََمه،  يُظِهَر  ال  حىت  آهة  ولك  أنَّة  لك  يكتم  وهو  خمدر  بدون  العملية 

لزوجته. أن يقدم جزءا من جسمه 

أ  أف 1: 6
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الشهم،  املحب  الزوج  هذا  يف  ونقدرها  القوية  املحبة  هذه  من  نتعجب  حنن 

تأكيد  بكل  وأجمد!  أعظم  اكنت  كم  أجلنا،  من  وتضحيته  نلا  عيىس  حمبة  ولكن 

زوجته  أجل  من  رجله  حلم  من  بزء  يضيَح  أن  الزوج  هذا  دعت  أسباب  هناك  اكنت 

ألنه ببساطة حيبها، ويه زوجته اليت حتبه وتقدره وتدمه. لكن يف حاتلنا حنن، حني 

يُضيِح  اليت جتعله  لم يكن هناك مثل هذه ادلوايع واألسباب  املسيح من أجلنا  مات 

إن  متمردين.  عصاة  كنا  حني  أحبنا   . َبُّ حنُ ال  وحنن  أحبنا  ألنه  مات  بل  أجلنا.  من 

الصليب أظهر أسىم درجات احلب. عيىس بموته ىلع 

اهلل  لنشكر  فيها  نشارك  مائدة  هذه  اهلل.  نشكر  املسيح،  موت  نتذكر  وـحني 
جسم  ألن  حنيا  حنن  هل.  جعلنا  نا،  غريَّ أنقذنا،  حررنا،  فدانا،  لقد  معنا.  صنيعه  ىلع 

الفادي املحب ُكرِس ودمه ُسِفك من أجلنا.

من  أتعجب  كنت  وداعيئ.  تأماليت  يف  املسيح  عيىس  سيدنا  أخاطب  كنت  مرة 

بأعمايل  العداء  لك  أظهرت  أنا  احلبيب،  عيىس  سيدي  "يا  فسأتله:  وتضحيته  حمبته 

وذنويب ورشي. لم أكن أهتمُّ بوصاياك ورشيعتك والكمك الصالح، فلماذا ضحيت من 

وقال  فؤادي  يف  صداها  رن  إنما  األذن  تسمعها  ال  بكلمات  قلب  يف  فهمس  أجيل؟" 

رمَْحَُك."أ 
َ
أ ْستَِمرُّ 

َ
َسأ لَِك  ذِلَ بَِد، 

َ
 األ

َ
إِىل تَُدوُم  حَمَبًَّة  ِحبَُّك 

ُ
"أ حبنان: 

ُودلت  قد  أكن  لم  الوقت،  ذلك  يف  أين  ومع  ومتمردا.  اعصيا  كنت  "أنا  قلت: 

الراعع  مع  فعال  اشرتكت  وكأين  أرى نفيس  السنني  إياك طول هذه  برفيض  لكين  بعُد، 

يا  يل  تغفر  فهل  املشينة.  أعماهلم  ىلع  وافقُت  وأيضا  ولطموك،  رضبوك  اذلين  األرشار 

فََدْيتَُك."ب  ينِّ 
َ
َّ أل إِيلَ ِارِْجْع  َكَسَحابٍَة.  وََخَطايَاَك  َكَغيَْمٍة،  ُذنُوَبَك  قال: "حَمَْوُت  ريب؟" 

يف  فانغرز  رأسك  ىلع  الشوك  تاج  وضعوا  اذلين  بني  أيضا  نفيس  "رأيت  قلت: 

أ إر 31: 3

ب إش 44: 22



55

قال:  هذا؟"  لك  يل  تنىس  فهل  القدوس.  رأسك  من  يسيل  ادلم  وجعل  الطاهر  جبينك 

َيَاِة" إلكيل مجال وجمد وجالل.أ 
ْ
احل إِلْكِيَل  ْعِطيَك 

ُ
أ نَا 

َ
َوأ َمْوِت، 

ْ
ال ِمينًا َحىتَّ 

َ
أ "ُكْن 

عييَنَّ  من  جتري  وادلموع  قدميه  عند  نفيس  فرميت  هذا،  لكَّ  أحتمل  لم  وهنا 

واملرِّ  واخللِّ  بها  سمرتُك  اليت  واملسامري  الصليب  عن  فماذا  سيدي،  "يا  أرصخ:  وأنا 

من  واحد  لكمات  إىل  القدوس  الروح  وقادين  إال  سؤايل  أكمل  ولم  لك؟"  قدمته  اذلي 

صحابة عيىس اكن يستند ىلع صدره احلبيب ويسمع نبضات احلب يف دقات قلبه. قال 

قَْص 
َ
أ  

َ
إِىل َحبَُّهْم 

َ
أ َعالَِم، 

ْ
ال َهَذا  يِف   ُ

َ
هل يَنْتَُموَن  يَن  ِ

َّ
اذل َحبَّ 

َ
أ "ُهَو  اهلل:  بَويح  احلَواريُّ  ذلك 

ُُدوِد."ب
ْ
احل

قلبه  العاملني، يف  ُملُك لك  يده  املسيح: "اهلل اذلي يف  أتباع  قال رجل شجاع من 
حب للك انلاس."16

املرض  أن  الطبيب  أخربه  ماثسون،  جورج  املسيح  خادم  حياة  يف  قاتمة  حلظة  يف 

بهذا، أرجعت  تماما. وملا أعلم جورج خطيبته  اذلي يف عينيه سيقود إىل فقدان برصه 

قارن  بقية حياتها. وحني  برجل أعىم  ترتبط  أن  تريد  إنها ال  وقالت  اخلطوبة  هل خاتم 

جورج حب خطيبته الضعيف اذلاوي غري املضيح مع حب املسيح اذلي ضح حبياته 

وكتب: القلم  أخذ  أجلنا  من 

يا أيها احلب اذلي من بابه ال أبرح

ألن نفيس يف سوى مراعه ليست ترسح

تسرتيح وفيه 

رجع حيايت اليت وهبَت يل
ُ
إيلك أ

أ 1تم 4: 8؛ يع 1: 12؛ أم 4: 9؛ رؤ 2: 10؛ 1بط 5: 4

ب يو 13: 1
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تمتيل وفيه  الطام  فتستيق من حبرك 
املسيح17 نعمة  من 

أجلنا. من  وموته  وتضحيته  نذكر حبه  املسيح  مائدة  عند 

2( خنرب بموته )آ26(

عن  لآلخرين  وننادي  نتحدث  أي  بموته،  خنرب  أيضا  بل  موته،  نتذكر  فقط  لسنا 

املرسيل،  العمل  الكريم من أجلنا. هذا هو قلب اإلجنيل. هذا هو أساس  الفادي  موت 

أن القدير العزيز ضح بأىلغ ما عنده يلنقذ البرش الضالني املساكني. ال توجد طريقة 

أخرى نلجاة انلاس. ال توجد وسيلة أخرى لفدائهم من اذلنب والرش. 

اجلحيم  ولشياطني  الظالم  لقوات  أيضا  بل  للناس  فقط  ليس  هذا  نعلن  وحنن 

من  وحررنا  وأحيانا  منترصا  وقام  وفدانا  أجلنا  من  مات  املسيح  اليشء:  نفس  ونقول 

اخلطيئة.  قيود  ومن  إبليس  سلطان 

3( ننتظر جميئه )آ26(

سيأيت  عيىس  يوم:  إىل  يوم  من  الغايل  أملنا  هو  هذا  املسيح،  أمة  رجاء  هو  هذا 

ثانية عن قريب. قد تنشق السماء يف أي يوم، يف أي حلظة، ويظهر الفادي آتيا بالل.

من  واضح  وهذا  تليق."  ال  "طريقة  بـ  يعين  اتلعبري  هذا  )آ27(  استحقاق  بغري 
يتقدمون  اكنوا  اليت  الالئقة  غري  الطريقة  بسبب  السابقةأ  اآليات  يف  هلم  بولس  توبيخ 

أو  "بغري استحقاق" ال تشري إىل استحقاقنا الشخيص  السيد املسيح. إذن  بها إىل عشاء 

هذه  إىل  يتقدم  أن  شخصه  يف  يستحق  منا  أحد  ال  أنه  هو  فالواقع  البرشية.  مؤهالتنا 

أ 1كور 11: 20–22
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يستحق  منا  املسيح. ال أحد  أتباع  أن يكون من  يستحق  منا  املقدسة. ال أحد  املائدة 

ينال حياة اخللود.  أن 

دائما  دلينا  يكون  أن  جيب  فنحن  بها.  نتقدم  اليت  الطريقة  هو  هنا  املقصود  بل 

شعور عميق بأننا خطاة عصاة جنونا بنعمته املجانية،  وأن ندرك دائما حاجتنا إىل هذا 

الفادي املنقذ، واملحب الغفور. ال يقول الكتاب هنا إذا كنت تتناول من مائدة املسيح 

ما  قبل  والكمال  الغفران  إىل  حتتاج  ما  بطريقة  ألنك  تموت  فإنك  استحقاق  بدون 

تتقدم، ال، الكتاب ال يقول هذا. بل يقول إنك إن كنت تتقدم إىل هذه املائدة املباركة 

الربكة وعظيم هذه انلعمة اليت يقدمها املسيح  بطريقة ال تليق، تلتناول من فيض هذه 

ألننا  نتقدم  أن  املوت! حنن جيب  وربما  واملرض  الضعف  نفسك  فإنك جتلب ىلع  لك، 

حمتاجون، ونتناول معرتفني بفضله وقوته. وهو يمدنا بالقوة واالستحقاق والشفاء عند 

ألجسادنا  شفاء  نلا  القدير  اهلل  دبر  املسيح  مائدة  طريق  عن  إنه  مائدته.  املائدة؛  هذه 

هذا  ندرك لك  أن  الكئيبة. جيب  لقلوبنا  املكسورة، وعزاء  وإصالحا نلفوسنا  املريضة، 

املباركة.  مائدته  عند  ويقوينا  يلمسنا  أن  املسيح  وسيدنا  ملوالنا  ونسمح 

سيخونه واـحد منهم

َواِحٌد   : َقَّ
ْ
احل لَُكُم  قُوُل 

َ
"أ ِعيىَس:  قَاَل  ُكلُوَن، 

ْ
يَأ َمائَِدِة 

ْ
ال  

َ
إِىل َجالِِسنَي  اَكنُوا  ا  َولَمَّ

"َهْل   : ُ هلُ
َ
يَْسأ اآلَخِر  َبْعَد  َواِحُد 

ْ
ال َخَذ 

َ
َوأ فََحِزنُوا  اآلَن."  َميِع  ُكُل 

ْ
يَأ َوُهَو  َسيَُخونيُِن،  ِمنُْكْم 

َصاَر  ي  ِ
َّ

اذل ْحِن.  الصَّ يِف  َميِع  َيْغِمُس  َوُهَو  َعرَشَ  االْثيَنْ  ِمَن  َواِحٌد  "ُهَو  لَُهْم:  َفَقاَل  نَا؟" 
َ
أ

ا  َخرْيً اَكَن   ! خَيُونُُه  ي  ِ
َّ

الرَُّجِل اذل لَِك  ذِلَ َويُْل 
ْ
ال ِكتَاُب، لَِكِن 

ْ
ال َعنُْه  قَاَل  َكَما  َسيَُموُت  ا  برََشً

!"أ  ْ ُ لَْو لَْم يُودلَ
َ

هل

َشاَر 
َ
فَأ ِعيىَس.  ِجَواِر   

َ
إِىل َجالًِسا  بُُّه،  حُيِ ِعيىَس  اَكَن  ي  ِ

َّ
اذل َوُهَو  اتلَّالِميِذ،  َحُد 

َ
أ َواَكَن 

أ مر 14: 21-18
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َوقَاَل  ِعيىَس  َصْدِر  ىلَعَ  لِلَوَراِء  َفَماَل  َمْقُصوُد. 
ْ
ال ُهَو  َمْن   ُ

َ
هل

َ
يَْسأ ْن 

َ
أ ُبْطُرُس  َسْمَعاُن  ِْه 

َ
إِيل

ْغِمُسَها." 
َ
أ َبْعَدَما  اللُّْقَمَة  َهِذهِ  ْعِطيِه 

ُ
أ ي  ِ

َّ
اذل "ُهَو  ِعيىَس:  َجاَب 

َ
أ ُهَو؟"  َمْن  َسيُِّد،  "يَا   : ُ هلَ

َدَخلَُه  َخَذَها، 
َ
أ ا  فَلَمَّ  . َقْرُيويِتِّ

ْ
ال َسْمَعاَن  بِْن  يِلَُهوَذا  ْعَطاَها 

َ
َوأ َوَرَفَعَها  اللُّْقَمَة  َفَغَمَس 

ِمْن  َحٌد 
َ
أ َيْفَهْم  فَلَْم  برُِسَْعٍة."  ُه 

ْ
ِاْعَمل َتْعَملَُه  ْن 

َ
أ نََويَْت  "َما  ِعيىَس:   ُ

َ
هل َفَقاَل  يَْطاُن.  الشَّ

َذلَِك.أ   ُ
َ

قَاَل هل لَِماَذا  َعَشاِء 
ْ
ال يِف  َموُْجوِديَن 

ْ
ال

اكن يهوذا اخلائن واحًدا من أتباع عيىس. اكن واحدا من اتلالميذ االثين عرش. 

يف مظهره اكن يشبه اآلخرين. وقد سمع تعايلم املسيح ومواعظه وخطبه مثل اآلخرين. 

رأى معجزاته. سافر معه يف رحالته. أكل ورشب معه. ولكن اكن يهوذا غري خملص. 

أمر خميف ومرعب. كيف  الشيطان دخله. هذا  إن  الكتاب  يقول  باخليانة.  قلبه  امتأل 

أمني  هو  اكن  ولصا.  سارقا  اكن  يهوذا  أن  نعلم  إنما  نعلم،  ال  حنن  الشيطان؟  دخله 

حياته  باب  يهوذا  فتح  بهذا  ربما  اجلماعة.  مال  من  يرسق  واكن  اجلماعة،  صندوق 

عبدا  اتللميذ  هذا  أصبح  وهنا  عليه.  ويسيطر  منه  ويتملك  يلدخل  للشيطان  وقلبه 

يلخون  طريقة  عن  يبحث  اكن  وهلذا  هل.  يقول  كما  ويعمل  بأوامره،  يأتمر  للشيطان، 

هذا  نفهم  أن  يمكننا  هل  هذا؟  نتخيل  أن  يمكننا  هل  األعداء.  إىل  ويسلمه  عيىس 

حمبة  ولك  هلل،  خوف  لك  حياته  من  طرد  يهوذا،  الشيطان  دخل  حني  اخلسيس؟  العمل 

للمسيح، ولك نور رباين اكن فيه، ولك شعور باحلشمة واخلجل.

احذر أيها الرجل! احذر من أن تسمح للشيطان أن يدخلك ويسيطر ىلع حياتك. 

يعرف  ربما  واغدر.  خائن  ادلاخل  من  ولكنك  اكآلخرين،  اخلارج  من  أنت  تبدو  ربما 

انلاس عنك أنك تيق تتحىل بالورع وتقوم بالصالة وتصوم وتزيك، ولكن يف حقيقتك 

أنت وحش اكرس يف ادلاخل. هل أنت مثل يهوذا، سارق ولص وخائن وتتظاهر بأشياء 

املسيح.  عن  كثرية  أشياء  سمعت  ربما  املسيح.  كالم  قرأت  ربما  احلقيقة؟  يه  ليست 

أ يو 13: 28-23
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عيىس  سيدنا  إىل  تعال  عليك.  أخاف  واملعصية.  والرش  بالقساوة  مملوء  قلبك  ولكن 

تائبا نادما ىلع رشك وهو يغفر لك.

قَْد  اللَّيُْل  َواَكَن  برُِسَْعٍة،  "وََخَرَج  املسيح  حمرض  ترك  يهوذا  إن  الكتاب  يقول  ثم 

املعىن  من  أبعد  رويح  مدلول  هلا  أظلم،  قد  الليل  اكن  األخرية:  العبارة  هذه  ْظلََم."أ 
َ
أ

تعين  ولكنها  الليل،  وجاء  غربت  الشمس  ألن  حل،  قد  الظالم  اكن  صحيح،  احلريف. 

أيضا أن الظالم اكن قد مأل نفس يهوذا وضمريه. اغبت الشمس عن قلبه وحياته واعمله. 

ْعىَم 
َ
أ الَم  نَّ الظَّ

َ
َذاِهٌب أل ُهَو  ْيَن 

َ
أ  

َ
إِىل َيْعِرُف  َيتََخبَُّط، َوال  الِم  الِم، َويِف الظَّ ألنه "يِف الظَّ

َعيْنَيِْه."ب أظلم الليل وبدأ اتللميذ الضال يزنلق إىل آخرة أكرث ظالما وتعاسة وعذابا. 

والقباحة  والرياء  والكفر  والقسوة  واخلبث  وادلناءة  اخلسة  عمق  إىل  "سقط  لقد 
واألنانية."18 والرياء  للطمع  استسلم  اجلحيم... ألنه  إىل  انلعيم  والعار... سقط من 

حيصل  أن  يمكن  اذلي  املبلغ  بشأن  معهم  يلتساوم  ادلين  قادة  إىل  يهوذا  ذهب 

عليه منهم.ت إىل هذه ادلرجة احنط يهوذا يلبيع سيده بثمن زهيد هو ثمن عبد يف تلك 

األيام. 

يهوذا،  أن  يه  احلقيقة  لكن  الفضة،  من  عملة  بـ30  عيىس  باع  يهوذا  أن  مع 

بهذا املبلغ، باع نفسه اخلادلة إىل اهلالك يف اجلحيم إىل أبد اآلبدين، كما يقول اإلجنيل 

املسيح،  أنكر  بطرس  وبطرس.  يهوذا  بني  الفرق  الحظ  َهالَك."ث 
ْ
ال نِلَْفِسِه  "اْختَاَر  إنه 

إىل  ورده  املسيح  فقبله  ورجع،  وبكى  وندم  تاب  بطرس  لكن  املسيح.  باع  ويهوذا 

ماكنته كتلميذ هل. أما يهوذا فأصابه ايلأس والقنوط والفشل ولم يتب، بل شنق نفسه 

الصالة.  بقية اتلالميذ، بعد  وراح إىل اجلحيم. هذا اتللميذ، اختاره عيىس كما اختار 

أ يو 13: 30

ب 1 يو 2: 11
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إن  ثم  اآلخرين.  مع  يفعل  اكن  كما  وحيذره  وينصحه  يرشده  اكن  املسيح  أن  شك  ال 

فيه  ثقته  لقد وضع  اآلخرين.  كما اعمل  وتابِع،  وتلميذ  باملحبة كصديق  املسيح اعمله 

استيقظ  وملا  اخليانة،  طريق  يف  سار  يهوذا  ولكن  اجلماعة.  لصندوق  أمينا  واختاره 

نفسه!  أفلتت. فذهب وشنق  الوقت قد ضاع والفرصة  ضمريه وصحا، اكن 

غسل أرجل تالميذه

َعالَِم 
ْ
ال َهَذا  ِمْن  لرَِيَْحَل  َحاَن  َوْقتَُه  نَّ 

َ
أ َيْعلَُم  ِعيىَس  َواَكَن  ِفْصِح. 

ْ
ال ِعيُد  َواْقرَتََب 

َفبَيْنََما  ُُدوِد. 
ْ
احل قَْص 

َ
أ  

َ
إِىل َحبَُّهْم 

َ
أ َعالَِم، 

ْ
ال َهَذا  يِف   ُ

َ
هل يَنْتُموَن  يَن  ِ

َّ
اذل َحبَّ 

َ
أ َفُهَو  ِب. 

َ
األ  

َ
إِىل

خَيُوَن  ْن 
َ
أ َقْرُيويِتِّ 

ْ
ال َسْمَعاَن  بِْن  َيُهوَذا  ِب 

ْ
قَل يِف  َوَضَع  قَْد  يَْطاُن  الشَّ اَكَن  َمًعا،  ْوَن  َيتََعشَّ ُهْم 

نَُّه َجاَء ِمَن اهلِل، 
َ
َطِتِه ُهَو، َوأ

ْ
َْت ُسل

َ
ٍء حت َب َوَضَع لُكَّ يَشْ

َ
نَّ األ

َ
ِعيىَس. َواَكَن ِعيىَس َيْعلَُم أ

وََسِطِه.  َحْوَل  َوَرَبَطَها  ِمنَْشَفًة  َخَذ 
َ
َوأ َعبَاَيتَُه،  وََخلََع  َعَشاِء، 

ْ
ال َعِن  َفَقاَم  يَرِْجُع.  اهلِل   

َ
َوإِىل

بِالِمنَْشَفِة اليتِّ ىلَعَ وََسِطِه.  َوَيْمَسُحَها  رُْجَل اتلَّالِميِذ 
َ
أ َيْغِسُل   

َ
َوَبَدأ َمْغَسٍل،  َماًء يِف  َوَصبَّ 

َجابَُه 
َ
أ ؟"  رِْجيَلَّ َتْغِسُل  نَْت 

َ
أ َسيِِّدي،  "يَا   : ُ هلَ َسْمَعاُن  قَاَل  ُبْطُرَس  َسْمَعاَن   

َ
إِىل َوَصَل  ا  فَلَمَّ

"لَْن  ُبْطُرُس:  قَاَل  َبْعُد."  ِفيَما  َستَْفَهُم  لَِكنََّك  ْعَملُُه، 
َ
أ َما  َتْفَهُم  ال  اآلَن  نَْت 

َ
"أ ِعيىَس: 

قَاَل  َميِع."  نَِصيٌب  لََك  يَُكوَن  فَلَْن  َك، 
ْ
ْغِسل

َ
أ لَْم  "إِْن  ِعيىَس:  َجابَُه 

َ
أ بًَدا." 

َ
أ رِْجيَلَّ  َتْغِسَل 

ِعيىَس:   ُ
َ

هل قَاَل  يًْضا." 
َ
أ يِس 

ْ
َوَرأ يََديَّ  بَْل  َفَقْط،  رِْجيَلَّ  ال  َسيِِّدي،  "يَا  ُبْطُرُس:  َسْمَعاُن   ُ

َ
هل

لَِكْن  نِْقيَاُء، 
َ
أ ْنتُْم 

َ
َوأ رِْجلَيِْه.  َغْسِل   

َ
إِىل إِال  حَيْتَاُج  فَال  ِبُْملَِتِه،  نَِقيًّا  َصاَر  اْستََحمَّ  "َمِن 

"لَْستُْم  قَاَل:  لَِهَذا  َسيَُخونُُه،  ي  ِ
َّ

اذل َمِن  َيْعِرُف  اَكَن  ِعيىَس  إِنَّ 
فَ ِفيُكْم."  َواِحٍد  لُكُّ  لَيَْس 

نِْقيَاَء."
َ
أ لُكُُّكْم 

تُُه 
ْ
َعِمل َما  َتْفَهُموَن  "َهْل  لَُهْم:  َوقَاَل  وََجلََس  َعبَاَيتَُه  لَِبَس  رُْجلَُهْم 

َ
أ َغَسَل  ا  فَلَمَّ

نَا 
َ
َوأ إِْن ُكنُْت، 

فَ ينِّ فِْعال َكَذلَِك. 
َ
ْنتُْم ىلَعَ َحقٍّ أل

َ
َوأ َوالَسيَِّد،  ُمَعلَِّم 

ْ
ال ْنتُْم تَْدُعونيَِن 

َ
أ لَُكْم؟ 

رُْجَل 
َ
أ َبْعُضُكْم  َتْغِسلُوا  ْن 

َ
أ َعلَيُْكْم  َفيَِجُب  رُْجلَُكْم، 

َ
أ ُت 

ْ
َغَسل َوُمَعلُِّمُكْم  َسيُِّدُكْم 
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َمَعُكْم.  ُت 
ْ
َعِمل َكَما  يًْضا 

َ
أ ْنتُْم 

َ
أ تِلَْعَملُوا  لَُكْم،  قُْدَوًة  َنْفيِس  ِمْن  ُت 

ْ
َجَعل ينِّ 

َ
أل َبْعٍض. 

رَْسلَُه. 
َ
أ ي  ِ

َّ
اذل ِمَن  ْعَظَم 

َ
أ الرَُّسوُل  َوال  َسيِِّدهِ،  ِمْن  ْعَظَم 

َ
أ َعبُْد 

ْ
ال لَيَْس   : َقَّ

ْ
احل لَُكُم  قُوُل 

َ
أ

بِِه."أ  تُْم 
ْ
َعِمل إِْن  لَُكْم  َهِنيئًا  َهَذا،  َعِلْمتُْم  إِْن 

فَ

لرَِيَْحَل  َحاَن  َوْقتَُه  نَّ 
َ
أ َيْعلَُم  ِعيىَس  َواَكَن  ِفْصِح. 

ْ
ال ِعيُد  "َواْقرَتََب  الكتاب:  يقول 

قَْص 
َ
أ  

َ
إِىل َحبَُّهْم 

َ
أ َعالَِم، 

ْ
ال َهَذا  يِف   ُ

َ
هل يَنْتُموَن  يَن  ِ

َّ
اذل َحبَّ 

َ
أ َفُهَو  ِب. 

َ
األ  

َ
إِىل َعالَِم 

ْ
ال َهَذا  ِمْن 

ُُدوِد." 
ْ
احل

هنا  املناسبة  أن  مع  حب!  رحيل،  عيد،  اآلية:  هذه  يف  بارزة  مواضيع   3 توجد 

املنقذ  هذا  سيعانيها  اليت  اآلالم  إىل  فورا  احلديث  يتجه  لكن  بالعيد،  االحتفال  يه 

الفريد. يتحدث الويح عن رحيله من هذا العالم، ورجوعه إىل األب السمايئ. والسبب 

أقص  إىل  أحبهم  إنه  هل.  ينتمون  للين  حبه  حدا،  وال  نهاية  يعرف  ال  اذلي  حبه  هو 

احلدود.

أنه بذل نفسه من أجلهم. تروي  ماذا يعين هذا: إىل أقص احلدود؟ يعين دلرجة 

األغصان  يف  انلاس  رأى  تلتهمها.  وأخذت  شجرة  يف  انلار  شبت  يوم،  ذات  أنه  قصة 

األغصان  من  العش  إسقاط  حاولوا  بعد.  تطري  أن  تقدر  ال  صغرية  طيور  فيه  عشا 

بلهفة.  وترصخ  األغصان  حول  وحتلق  تطري  األم  ظهرت  وهنا  يمكنهم.  فلم  املشتعلة 

ملا اقرتبت انلريان أكرث من  أنها اكنت تفكر يف طريقة إلنقاذ صغارها. ولكن  ويبدو 

اتلهمتها  لألسف  ولكن  جناحيها،  ىلع  صغارها  تنقذ  أن  حماولة  األم  نزلت  العش، 

انلريان مع صغارها! هذه يه املحبة إىل أقص احلدود. املحبة املضحية. نريان اتلضحية 

أجلنا.  من  املسيح  اتلهمت 

أ يو 13: 17-1
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سلطة املسيح

ُهَو. اكن عيىس يعلم أن  َطِتِه 
ْ
ُسل َْت 

َ
ٍء حت َوَضَع لُكَّ يَشْ َب 

َ
نَّ األ

َ
أ َيْعلَُم  َواَكَن ِعيىَس 

عيىس  سيدنا  أن  اإلجنيل  نلا  ويبني  السلطان.  صاحب  امللك  فهو  هل،  خاضع  يشء  لك 

يؤخذ  لم  مرة،  من  أكرث  قبل  من  قلنا  كما  فهو،  ويقوم.  سيموت  أنه  مرات  عدة  تنبأ 

ما  يعرف  اكن  بل  ال.  يتوقع.  اكن  ما  غري  ىلع  املوقف  بتطور  يفاجأ  لم  غرة.  حني  ىلع 

األمور   ُ يَُسريِّ اكن  املوقف.  سيد  هو  اكن  القصد.  هلذا  جاء  ألنه  يتوقعه  واكن  سيحدث، 

كما يريد هو. اكن املتسلط ىلع سري األحداث. لم يُرغمه أحد ىلع يشء.

ُع  اهلليِ يَرْجيِ
َ

يِىل َجاَء ميَِن اهلليِ، َوإ

َمِسيِح، يَْسُكُن اهلُل بَِكاِمِل 
ْ
نَُّه يِف ال

َ
اكن يعلم هذه احلقيقة. ال شك عنده فيها. "أل

اهلل  َجْوَهِرهِ."ب  َعْن  اِدُق  الصَّ َواتلَّْعِبرُي  اهلِل،  َجالِل  ِضيَاُء  "ُهَو  ."أ  برََشِيٍّ ِجْسٍم  يِف  لُوِهيَِّتِه 
ُ
أ

يف  هنا  عيىس  يَُرى."ت  ال  ي  ِ
َّ

اذل اهلِل  َطِبيَعِة  َعْن  اِدُق  الصَّ اتلَّْعِبرُي  "ُهَو  واملسيح  أبوه.  هو 

مهمة خطرية، فمىت أتمها يرجع إىل اهلل اذلي جاء منه!

تواضع املسيح

َماًء  َوَصبَّ  وََسِطِه.  َحْوَل  َوَرَبَطَها  ِمنَْشَفًة  َخَذ 
َ
َوأ َعبَاَيتَُه،  وََخلََع  َعَشاِء، 

ْ
ال َعِن  "َفَقاَم 

وََسِطِه." ىلَعَ  اليتِّ  بِالِمنَْشَفِة  َوَيْمَسُحَها  اتلَّالِميِذ  رُْجَل 
َ
أ َيْغِسُل   

َ
َوَبَدأ َمْغَسٍل،  يِف 

أخذ  عبايته.  خلع  جالسني.  زالوا  ما  اتلالميذ  بينما  العشاء  عن  عيىس  قام 

منشفة وربطها حول وسطه. صب ماء يف مغسل. أخذ يغسل أرجل اتلالميذ ويمسحها 

أ كو 2: 9

ب عب 1: 3

ت كو 1: 15
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باملنشفة. وهنا نرى عن طريق الرمز ما عمله املسيح حني تنازل وجاء إىل أرضنا. فهو 

جمده  إىل  هنا  العباية  تشري  العباية،  خلع  ثم  عرشه.  عن  العيد،  عن  العشاء،  عن  قام 

طبيعته  إىل  املنشفة  تشري  ثم  اإلليه.  جالهل  عنه  خلع  لقد  اهلل.  أنه  باعتبار  وجالهل 

البرشية. إنه صار إنسانا، صار عبدا. فقد خلع العباية أوال، ليك يربط املنشفة وخيدم. 

تواضع  اهلل  والعبودية.  االتضاع  منشفة  لريبط  والعظمة،  واجلالل  املجد  عباية  خلع 

وجاء إىل أرضنا.أ لكن جيب أن ندرك أنه اكن دائما، حىت وهو يغسل أرجل اتلالميذ، 

فيها  وما  السماء  ورب  املخلوقات،  لك  صانع  الاكئنات،  لك  هلإ  األزيل،  اهلل  بعينه  هو 

وما عليها. واألرض 

يف املعتاد اكن صاحب ادلار يطلب من اخلادم أن يقوم بهذا العمل. لكن هذا لم 

حيدث هنا. ربما ألن عيىس نفسه طلب من صاحب ادلار مقدما أن ال يرسل اخلادم 

بعمل  يقوم  أي  بنفسه،  هو  بذلك  يقوم  أن  قصد  املسيح  ألن  الضيوف،  أرجل  يلغسل 

اخلادم.

العبد،  إنه قام بواجبات  كيف اكن يغسل وجيفف؟ ال بد وهو راكع ىلع ركبتيه! 

العشاء ويغسل أرجل  يقوم عن  أمر غريب! ضيف الرشف  يا هل من  بواجبات اخلادم. 

يذكرنا  وهذا  العبد!  بعمل  يقوم  اللك  وسيد  السلطان  صاحب  املائدة!  ىلع  معه  اذلين 

ا، َجاَء ال يِلَُكوَن َسيًِّدا بَْل َخاِدًما، َويِلَبُْذَل َنْفَسُه فِْديًَة  ي َصاَر برََشً ِ
َّ

بما قاهل من قبل: "اذل

َكِثرِييَن."ب 
ْ
ال َعِن 

معاذ  ومعبودا.  إهلا  زائل، وجنعله  برش،  إنسان،  نرفع ماكنة  املسيح، ال  أتباع  حنن 

اهلل، بل كال وألف كال! إنما احلقيقة يه أن اهلل تعاىل الواحَد القديَر، اخلالَق احلكيَم، 

وحبه  وصالحه  حكمته  يف  هو  اهلل.19  إال  هلإ  وال  اهلل  نعبد  حنن  كبرش.  وجاء  تنازل 

أ يف 2: 8-5

ب مر 10: 45
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وتضحيته، قرر أن يفدي اإلنسان املسكني الضائع، فمن أنت حىت تقف يف طريق اهلل، 

أو تتهمه بعدم احلكمة، ألنه عمل شيئا ال يتفق مع تفكريك وال يناسب توقعاتك؟ إذن 

من هو عيىس؟ هو أعظم شخص سارت قدماه ىلع األرض. هو حمور اتلاريخ البرشي. 

أبدا، ال  العالم بطريقة لم حتدث  أثر يف انلاس ويف مصريهم. جاء إىل  هو أكرث شخص 

حتدث  ولم  معهودة  غري  بطريقة  العالم  وترك  عذراء!  من  ُودل  بعده:  من  وال  قبله  من 

البرش. هو اغفر  العالم. هو فادي  السماء! هو منقذ  املوت وصعد إىل  قام من  مع غريه: 

إنسانا  ليس  هو  العاملني.  رب  هو  والسالم.  الفرح  نبع  هو  احلياة.  واهب  هو  اذلنوب. 

أظهر اهلل ذاته فيه، ال! بل هو اهلل جاء إيلنا كإنسان. اهلل صار برشا. حنن ال نعبد غري 

اهلل. نعم، هو يف واسع رمحته، وعظيم فضله، وعميق حمبته، وكبري مجيله، جاء يلفدينا. 

هذا هو اإلهل املحب، املضيح. اإلهل اذلي يفدي. اإلهل اذلي تواضع وجاء إيلنا.

تواضع  تصورنا  إذا  الفكرة  هذه  نفهم  أن  يمكن  أرضنا.  إىل  وجاء  تواضع  اهلل 

ملك من امللوك العظماء. نلأخذ مثال ملكة بريطانيا. دعونا نتصور أن ملكة بريطانيا 

تركت عرشها وقصورها وراحت إىل بدلك تلعيش يف أفقر قرية عندكم، وتسكن يف 

أفقر دار يف تلك القرية! ربما يه غرفة واحدة من الصفيح. ال يوجد فيها يشء يذكر، 

ال أثاث وال حىت كريس. ال يوجد فيها املاء اجلاري. األرض من طني وتراب. ال يوجد 

مطبخ وال مرحاض!

ناقصة  الصورة  تكون  هذا،  لك  بريطانيا  ملكة  وعملت  فعال  هذا  تم  ولو  حىت 

املغطس  الطريقة! حيىي  بهذه  امللكة  تنازل  يفوق بكثري  اهلل  تواضع  وغري اكملة، ألن 

هنا  نلا  بنيَّ  املسيح  لكن  املسيح.أ  حذاء  رباط  وحيل  ينحين  أن  يستحق  ال  إنه  قال 

غسل  ذلك  من  وأكرث  تالميذه،  حذاء  رباط  وحل  احنىن  قد  فهو  هل،  مثيل  ال  تواضعا 

أرجلهم!

أ مر 1: 7
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نتعلم درسني من غسل أرجل اتلالميذ

؟"  رِْجيَلَّ َتْغِسُل  نَْت 
َ
أ َسيِِّدي،  "يَا   : ُ هلَ َسْمَعاُن  قَاَل  ُبْطُرَس  َسْمَعاَن   

َ
إِىل َوَصَل  ا  فَلَمَّ

ُبْطُرُس:  قَاَل  َبْعُد."  ِفيَما  َستَْفَهُم  لَِكنََّك  ْعَملُُه، 
َ
أ َما  َتْفَهُم  ال  اآلَن  نَْت 

َ
"أ ِعيىَس:  َجابَُه 

َ
أ

َميِع."  نَِصيٌب  لََك  يَُكوَن  فَلَْن  َك، 
ْ
ْغِسل

َ
أ لَْم  "إِْن  ِعيىَس:  َجابَُه 

َ
أ بًَدا." 

َ
أ رِْجيَلَّ  َتْغِسَل  "لَْن 

ُ ِعيىَس: 
َ

يًْضا." قَاَل هل
َ
يِس أ

ْ
ُ َسْمَعاُن ُبْطُرُس: "يَا َسيِِّدي، ال رِْجيَلَّ َفَقْط، بَْل يََديَّ َوَرأ

َ
قَاَل هل

لَِكْن  نِْقيَاُء، 
َ
أ ْنتُْم 

َ
َوأ رِْجلَيِْه.  َغْسِل   

َ
إِىل إِال  حَيْتَاُج  فَال  ِبُْملَِتِه،  نَِقيًّا  َصاَر  اْستََحمَّ  "َمِن 

"لَْستُْم  قَاَل:  لََهَذا  َسيَُخونُُه،  ي  ِ
َّ

اذل َمِن  َيْعِرُف  اَكَن  ِعيىَس  إِنَّ 
فَ ِفيُكْم."  َواِحٍد  لُكُّ  لَيَْس 

نِْقيَاَء."أ
َ
أ لُكُُّكْم 

ادلرس األول: تنقية سلوكنا يف احلياة من يوم إىل يوم

يف  محام  عندهم  يكن  لم  العامة.20  احلمامات  يستخدمون  انلاس  اكن  القديم  يف 

ام العام حيث  الواحد يذهب إىل احلمَّ ادلار كما هو احلال ايلوم يف أماكن كثرية. فاكن 

ادلار.  إىل  يرجع  ثم  رجليه  يف  نعليه  ويضع  انلظيفة  مالبسه  ويلبس  ويتنظف  يغتسل 

ولكن الطرق لم تكن ُمعبَّدة، بل اكنت الشوارع مرتبة وغري نظيفة مما جيعل الرجلني 

تتسخان يف الطريق. ذللك حني يصل الشخص إىل ادلار، يأيت اخلادم بواعء من املاء ويغسل 

رجيل سيده. هذا هو اذلي عمله عيىس هنا، كعبد غسل أرجل تالميذه.

ويستخدم املسيح هذه احلقيقة هنا ليرشح هذا ادلرس اهلام بلطرس. من استحم 

به. هو غسلك من  آمنت  املسيح ألنك  أتباع  أنت من  إىل غسل رجليه.  إال  ال حيتاج 

الرش بدمه الطاهر. هو نظف قلبك، فرصت نظيفا كواحد راجع من احلمام. هو جعلك 

معه.  تسري  بدأت  واآلن  احلياة،  كتاب  يف  اسمك  كتب  طاهرا.  فرصت  جديدة،  خليقة 

أ يو 13: 11-6



66

لكن الطريق يف هذه احلياة فيها تراب وأشياء غري نظيفة تعلق بك. أنا ال أقصد بهذا 

هو  ومن  للخطيئة.  عبد  هو  اخلطيئة  يمارس  من  ألن  طبييع.  كيشء  اخلطيئة  ممارسة 

نَّ ِفيِهْم َطِبيَعَة اهلِل. بَْل 
َ
َِطيئََة، أل

ْ
ْبنَاُء اهلِل ال ُيَمارُِسوَن اخل

َ
عبد للخطيئة فليس ابنا هلل. "أ

بُوُهْم."أ بل أتكلم هنا عن الوقوع يف اخلطيئة 
َ
نَّ اهلَل ُهَو أ

َ
ْن يُْذنِبُوا، أل

َ
إِنَُّهْم ال َيْقِدُروَن أ

عن غري قصد. عمل األشياء اليت ال ترس اهلل واليت تعلق بنا ملجرد سرينا يف هذه احلياة. 

َر  ُنَطهِّ ْن 
َ
أ ُب  جَيِ إَِذْن  َا، 

َ
نل يِهَ  وُُعوَد 

ْ
ال َهِذهِ  نَّ 

َ
أ بَِما  ِحبَّاُء، 

َ
األ َها  يُّ

َ
"أ اهلل:  بويح  بولس  يقول 

ويقول  اهلِل."ب  خَمَافَِة  يِف  َصاحِلًَة  َحيَاًة  ْيَا 
َ

َوحن وَح،  َوالرُّ ْسَم  ِ
ْ
اجل ُس  ُينَجِّ َما  لُكِّ  ِمْن  ْنُفَسنَا 

َ
أ

َفنَْحُن  َذنٍْب،  نَا باِل  إِنَّ نَا 
ْ
قُل "إِْن  َكِثرَيًة."ت ويقول يوحنا:  ْخَطاًء 

َ
أ َنْعَمُل  لُكُّنَا  ُْن 

َ
يعقوب: "حن

َا ُذنُوَبنَا 
َ

ْن َنتَّلِكَ َعلَيِْه يِلَْغِفَر نل
َ
أ ِمنٌي َوُيْمِكنُنَا 

َ
ْفنَا بُِذنُوبِنَا، َفُهَو أ إِِن اْعرَتَ ْنُفَسنَا... 

َ
أ َْدُع  خنَ

."ث هذا الغفران ليس للحصول ىلع انلجاة من اهلالك األبدي، بل  َرنَا ِمْن لُكِّ رَشٍّ َوُيَطهِّ

وسيدنا. ربنا  مع  املباركة  والرابطة  املتينة  العالقة  لرد 

نتعرض  ألننا  نعم،  احلياة.  هذه  يف  يوميا  ونتنظف  ونتنىق  نتطهر  أن  حنتاج  حنن 

بأشياء  مملوء  العالم  بأقدامنا.  يعلق  الطريق  تراب  فيها.  نسري  اليت  الطريق  لقاذورات 

نظيفة.  غري 

تغسل قدميك  أن  أنت حتتاج  تنظف سلوكك. وبطريقة رمزية،  أن  فأنت حتتاج 

القاذورات بسلوكك. ولكن  من يوم إىل يوم. كن متيقظا. كن ساهرا ليك ال تعلق 

إن حدث ذلك، فيجب أن تغسلهما حاال! هل تّوَّسخ ضمريك بصور قبيحة؟ هل تنجس 

قلبك بأفاكر رديئة قذرة؟ هل تعلَّق بيديك تراب رشوة أو مال حرام؟ هل قلت لشخص 

لكمات ال تصح؟ أنت حتتاج أن تغسل "رجليك."

أ 1يو 3: 9

ب  2كور 7: 1

ت  يع 3: 2

ث 1يو 1: 9-8
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ذلك؟ كيف 

* اعرتف هلل بأنك أخطأت واطلب منه الصفح. 

* تب حاال عن اخلطيئة اليت ارتكبتها.أ اتلوبة تساعدك وتقويك ليك ال تقع يف 

أخرى.  مرة  اخلطيئة 

ب هو أمني يف مواعيده، وصادق فيما  * ثق أن اهلل سمع داعءك وغفر لك ذنبك. 

يقول. 

* إن اكن ما ارتكبته هو يف حق شخص آخر، فيجب أن تعتذر ذللك الشخص 

يساحمك. أن  منه  وتطلب 

* اتكل ىلع دم املسيح يلطهرك. بتضحية املسيح وموته ىلع الصليب من أجلنا، 

ِمْن  ُرنَا  ُيَطهِّ ابِْنِه  ِعيىَس  "َدُم  والفكر.  والضمري  القلب  يف  والطهارة  انلقاء  ىلع  حنصل 

لُكِّ َذنٍْب."ت 

يقوهل  ملا  استمع  افهم معناها.  فيها.  تأمل  اقرأ لكمة اهلل.  تنظفك.  * خلِّ لكمة اهلل 

ٌة  َحادَّ َويِهَ  الٌَة،  َوَفعَّ َحيٌَّة  اهلِل  لَكَِمُة  املعصوم.  الكريم  كتابه  طريق  عن  يوم  لك  لك  اهلل 

َبنْيَ  َوَما  وِح،  َوالرُّ انلَّْفِس  َبنْيَ  َما   
َ

إِىل ُعْمِق، 
ْ
ال  

َ
إِىل َوَتنُْفُذ  يِْن،  حِبَدَّ َسيٍْف  لُكِّ  ِمْن  رَثَ 

ْ
ك

َ
أ

يِف  ٌء  يَشْ يُوَجُد  فَال  َوِنيَّاتِِه.  ِب 
ْ
َقل

ْ
ال فاَْكَر 

َ
أ َتْفَحَص  ْن 

َ
أ قَاِدَرٌة  َويِهَ  َوانلَُّخاِع،  َمَفاِصِل 

ْ
ال

ي  ِ
َّ

اذل ُهَو  َعيْنَيِْه،  َماَم 
َ
أ َوَمْكُشوٌف  ُعْرَياٌن  ٍء  يَشْ لُكُّ  بَْل  اهلِل.  ىلَعَ  خَيْىَف  لُكَِّها  َِليَقِة 

ْ
اخل

قال  والعواطف.  بالفكر  وتسمو  انلفس  تنيق  اهلل  لكمة  ْنُفِسنَا.ث 
َ
أ ِحَساَب   ُ

َ
هل َسنَُؤدِّي 

اهلل  لكمة  إن  لَُكْم."ج  تُُه 
ْ
قُل ي  ِ

َّ
اذل َكالِم 

ْ
ال بَِفْضِل  نِْقيَاُء 

َ
أ اآلَن  ْنتُُم 

َ
"أ تلالميذه:  املسيح 

أ مز 51: 3-4؛ لو 15: 21

ب إش 44: 22؛ 1يو 2: 12؛ أف 4: 32

ت 1يو 1: 7

ث عب 4: 13-12

ج يو 15: 3
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وادلنس. وانلجاسة  القذارة  من  وتنظفك  تنقيك 

يطرد  قلبك  القدوس  الروح  يمأل  حني  يلنقيك.  اهلل  روح  إىل  اجلأ  أيضا  ثم   *

بك. تعلق  اليت  والقاذورات  اخلطيئة 

قصد  هذا  اكن  باستمرار.  واحلياة  السلوك  تطهري  مهم،  موضوع  هذا  احلقيقة  يف 

إنه أراد أن يبني  الشأن.  املسيح من غسل أرجل تالميذه ومن حديثه مع بطرس بهذا 
هلم خطورة األمر.21

ََديِْن  ايلْ َطاِهُر  ُهَو  ي  ِ
َّ

ِس؟ اذل ُمَقدَّ
ْ
ال بَيِْتِه  يِف  َوَيِقَف  اهلِل،  َجبََل  يَْصَعَد  ْن 

َ
أ  ُ

َ
حَيِقُّ هل َمْن 

ِكْذبًا.أ  حَيِْلُف  بَاِطاًل َوال  إِلًَها  َيْعبُُد  ِب، ال 
ْ
َقل

ْ
ال َونيَِقُّ 

يوجد فارق كبري بني الشخص املؤمن بعيىس اذلي يقع يف اذلنب، وبني الشخص 

غري املؤمن بعيىس اذلي يعيش يف اذلنب واخلطيئة والرش والفساد. َشبََّه أحُدهم هذين 

يعيش  اليت  وادلار  نظيفة،  مالبسه  انلظافة.  أمه ىلع  َعوََّدتْه  األول،  بودلين.  الشخصني 

يف  يقع  أن  ومرحه  وجريه  ونشاطه  لعبه  يف  يتعرض  ودلا،  يزال  ال  لكنه  نظيفة.  فيها 

يرى  أن  يطيق  أخرى. لكن مىت حدث هذا هل، ال  بطرق  يوسخ مالبسه  أن  أو  الطني 

يوسخ مالبسه لك  ربما  الودل  هذا  تنظفه.  وأمه  أمه،  إىل  فيجري  احلال،  هذه  نفسه ىلع 

يوم، ألنه ودل. وأمه تفرح بتنظيفه لك يوم، ألنها أمه! هذا الودل يمثل الشخص املؤمن 

فأصبح عضوا  بعيىس،  آمن  لكنه  إنسان.  ألنه  اخلطيئة  يف  للوقوع  معرض  فهو  بعيىس. 

املسيح،  فداء  بفعل  تطهر  إنه  وخمافته.  اهلل  بتقوى  تتصف  مقدسة  نظيفة  اعئلة  يف 

وتقدس بعمل الروح القدوس يف قلبه، فهو ال يطيق اخلطيئة. يقع يف اذلنب وال يطيقه، 

فيجري هلل تعاىل ويطلب منه أن ينظفه ويطهره من اذلنب وأن يصفح عنه ويغفر هل.

واملالبس  قذرة،  ادلار  انلظافة.  تهمها  ال  اعئلة  يف  يعيش  فهو  اثلاين،  الودل  أما 

يف  للوقوع  معرض  أيضا  الودل  هذا  بالقذارة.  تبايل  ال  واألم  قذر،  لكه  والوسط  قذرة، 

أ مز 24: 4-3
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القذارة  عليه  ترتاكم  احلالة  هذه  يف  ولكن  ودل.  ألنه   ، مالبسه  يوسخ  وأن  الطني، 

دون أن حيس بها. واألم ال يهمها. واذلين حوهل يظنون أن هذا أمر اعدي. والودل نفسه 

املؤمن بعيىس. يف  الودل يمثل الشخص غري  أنه حيتاج أن يكون نظيفا. هذا  ال يدرك 

القذارة، قذارة اخلطيئة وانلجاسة والفساد. أي وقت ننظر إيله جنده قذرا يعيش يف 

جَيِْرَي  لَْن  َهَذا  َسيُِّد!  يَا  اهلُل  َسَمَح  "ال  للمسيح:  بطرس  قال  ذلك  قبل  مناسبة  يف 

لََك!"أ أي: يا سيدي عيىس، ال يصح أن تموت ىلع صليب! وهنا قال بطرس: لن تغسل 

رجيل أبدا! مع أنه يف لكتا احلاتلني، بغري ما عمله املسيح )الفداء وتطهري السلوك(، ال 

توجد جناة وال حياة!

ادلرس اثلاين: اتلواضع جتاه بعضنا العض   

تُُه 
ْ
َعِمل َما  َتْفَهُموَن  "َهْل  لَُهْم:  َوقَاَل  وََجلََس  َعباَيتَُه  لَِبَس  رُْجلَُهْم 

َ
أ َغَسَل  ا  فَلَمَّ

نَا 
َ
َوأ إِْن ُكنُْت، 

فَ ينِّ فِْعال َكَذلَِك. 
َ
ْنتُْم ىلَعَ َحقٍّ أل

َ
َوأ َوالَسيَِّد،  ُمَعلَِّم 

ْ
ال ْنتُْم تَْدُعونيَِن 

َ
أ لَُكْم؟ 

رُْجَل 
َ
أ َبْعُضُكْم  َتْغِسلُوا  ْن 

َ
أ َعلَيُْكْم  َفيَِجُب  رُْجلَُكْم، 

َ
أ ُت 

ْ
َغَسل َوُمَعلُِّمُكْم  َسيُِّدُكْم 

َمَعُكْم.  ُت 
ْ
َعِمل َكَما  يًْضا 

َ
أ ْنتُْم 

َ
أ تِلَْعَملُوا  لَُكْم،  قُْدَوًة  َنْفيِس  ِمْن  ُت 

ْ
َجَعل ينِّ 

َ
أل َبْعٍض. 

رَْسلَُه. 
َ
أ ي  ِ

َّ
اذل ِمَن  ْعَظَم 

َ
أ الرَُّسوُل  َوال  َسيِِّدهِ،  ِمْن  ْعَظَم 

َ
أ َعبُْد 

ْ
ال لَيَْس   : َقَّ

ْ
احل لَُكُم  قُوُل 

َ
أ

بِِه." تُْم 
ْ
َعِمل إِْن  لَُكْم  َهِنيئًا  َهَذا،  َعِلْمتُْم  إِْن 

فَ

هلم  فقال  ذلك،  قبل  مرات  عدة  اتلواضع  موضوع  يف  تالميذه  مع  املسيح  حتدث 

ويكون  اكألطفال،  يلكونوا  يتواضعوا  أن  بل  عظماء،  أو  سادة  أنفسهم  يعتربوا  أال 

الواحد خادما لآلخر.ب واآلن هو ىلع وشك أن يرتكهم ويرجع إىل األب يف السماء، ويف 

ا. فأراد أن يصور هلم بطريقة عملية ادلرس اذلي  فكره، حيتل اتلواضع ماكنا كبريا ُمِهمًّ

أ مت 16: 22

ب مت 18: 4؛ 23: 11؛ مر 9: 35؛ 10: 45-43
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قدمه هلم مرار وتكرارا من قبل. فقرر أن يغسل أرجلهم!

إىل  بل  ادلنيا،  هذه  يف  االرتفاع  إىل  يسىع  ال  بسيده  يتمثل  اذلي  املسيح  خادم 

خادم  نعم،  الصليب.  طريق  يف  السري  إىل  بل  العظمة  حنو  الطموح  إىل  ال  االخنفاض. 

ال  واخلضوع  القهر،  ال  واتلواضع  القوة،  ال  الضعف  يستخدم  اذلي  هو  األمني  املسيح 

صار  اذلي  اخلالق  برشا،  صار  اذلي  القدير  فيه  سار  اذلي  الطريق  هو  هذا  السيطرة. 

الكون اذلي تعرى! عبدا، صاحب 

إن اكن عيىس  إىل بطرس وسألوه  اهلل  بيت  يأخذون رضيبة  اذلين  ذات مرة جاء 

الرضيبة  هلذه  جُيمع  اذلي  املال  أن  املقصود  اكن  األصل،  يف  ال.  أم  ادلرهمني  سيدفع 

ىلع  يستولوا  أن  قرروا  الرومان  أن  يبدو  ولكن  وحتسينه.  اهلل  بيت  تلجديد  يكون 

ني بدفع هذه الرضيبة. فلما 
َ

هذا املال. اكن األحبار، حبكم مركزهم وعملهم، غري مطابل

سأل رجال الرضيبة بطرس، لم ينتظر حىت يستشري عيىس يف األمر، بل قال إن عيىس 

بالسؤال: من يدفع  سيدفع ادلرهمني. وبمجرد أن دخل بطرس إىل ادلار، فاجأه عيىس 

الرضيبة، االبن أم العبد؟ اكن جواب بطرس هو: العبد. معىن هذا الكالم هو أن عيىس 

سأدفعها.  لكين  الرضيبة،  دفع  من  َمعيٌف  فأنا  اهلل،  ابن  وأنا  األىلع  احلرب  أنا  هنا:  يقول 

ولكن يبدو أن صندوق اجلماعة اكن فاراغ، وإال اكن عيىس يوجه بطرس يلطلب من 

واكن  للصيد.  يأخذ صنارته  أن  بطرس  احلل؟ وجه عيىس  فما  الرضيبة.  يدفع  أن  يهوذا 

4 دراهم. ترى من  كما قال عيىس أن أول سمكة طلعت اكن يف فمها قطعة نقد قيمتها 

اذلي فقد هذه العملة؟ وكيف وصلت إىل فم السمكة؟ أربعة دراهم اكنت أجرة العامل 
مدة أسبوع. ثم اكنت العملة يف فم السمكة أي إن السمكة لم تبلعها إىل املعدة!أ

هذه املعجزة تشري بوضوح إىل تواضع املسيح. يقول عيىس: مع أين غري جمرب أن 

أدفع الرضيبة، مع أين حر ال يصح أن أدفعها، لكين سأدفع.

أ مت 17: 27-24
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أنا.  واحتيايج  أنا  راحيت  قبل  وراحتهم  اآلخرين  احتياج  أضع  أين  هو  اتلواضع 

ليس أن أطالب حبقويق وبما جيب ىلع اآلخر أن يقوم به حنوي، بل أضيح بهذا وأحبث 

املسئويلة خلري  نقبل  أن  هو  اتلواضع  باركه. 
ُ
وأ سعده، 

ُ
وأ اآلخر،  بها  عن طريقة ألساعد 

اآلخرين ومنفعتهم. اتلواضع هو انكسار القلب. اتلواضع هو حبر هادئ يمأل القلب. 

العمل البسيط الصغري اذلي نعمله هو أحيانا يف نظر اهلل أهم من األشياء الكبرية اليت 

نقوم بها. إن الطريق إىل القوة هو أن أدرك أين ضعيف. والطريق إىل االستقالل هو أن 

اليت ال  الربكة  إىل  الطريق  للمسيح.  أستسلم  أن  هو  احلرية  إىل  الطريق  اهلل.  أتولك ىلع 
يمكن للعالم أن يأخذها مين هو أن أدرك أن يدي فارغة.22

من  أكرث  نفسه  يف  يظن  ال  الواحد  جتعل  اليت  الكتابية  الفضيلة  هو  اتلواضع 

أفضل  كأنهم  اآلخرين  ونعامل  اهلل،  أمام  استحقاق  بغري  أنفسنا  نرى  بهذا  حقيقته. 

حتطم  نفيس  عن  سلبية  أفاكرا  أتبىن  أن  أو  اذلات  حتقري  يعين  ال  هذا  ولكن  منا.أ 

ما  لك  أن  دائما  وأتذكر  واخليالء  والعجرفة  الكربياء  من  أحترر  أن  بل  ال!  شخصييت. 
نعمة من اهلل.23 إنما هو  إيله  حصلت عليه وتوصلت 

يف  وِشدة  األخالق،  يف  قُوة  بل  مذلة،  وال  خنواع  وال  ضعفا  اتلواضع  ليس  إذن 

إىل  أن تصل  الصعب عليك  أفضل مين. هل من  اآلخر  أعترب  الرويح جتعلين  العصب 

أن  قادر  عيىس  لكن  إنسان.  أي  ىلع  صعب  هذا  واألخاليق؟  الرويح  املستوى  هذا 

حبق.  متواضعا  تلكون  ويساعدك  يعينك 

لبس عبايته

املنشفة ولبس  بعدما أكمل عيىس عمله كخادم، بعدما أجنز مهمته كعبد، حل 

عبايته مرة أخرى. وهنا إشارة إىل أنه ملا أتم الفداء ىلع الصليب وقام يف ايلوم اثلالث 

أ يف 2: 3
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وخلعها  املنشفة  حل  فقد  أخرى.  مرة  عرشه  ىلع  وجلس  السماء  إىل  صعد  منترصا، 

ابلهاء  ثياب  البسا  السماء  إىل  رجع  ألوهيته.  ولبس  برشيته  خلع  العباية.  ولبس  عنه 

إنه سيد اللك ورب العاملني. واجلالل واخللود واملجد. 

خطبة الوداعأ
َكِثرَيٌة.ب ِب َمَساِكُن 

َ
أ َداِر  َوآِمنُوا ِب. يِف  قُلُوُبُكْم. آِمنُوا بِاهلِل  ال تَْضَطِرْب 

الوداع  لكمات  غري  يوجد  ال  واآلن  بالعشاء.  االحتفال  من  اجلماعة  انتهت 

من  يلموت  الصليب  إىل  املبارك  السيد  يتجه  أن  قبل  فيهم،  التشفع  وصالة  األخرية، 

وهو  األلم  من  قلبه  يعترص  وبينما  األخرية،  الكمات  هذه  أجلنا مجيعا. يف  ومن  أجلهم 

ثم  اجلنة.ت  يف  بماكن  ويعدهم  تالميذه  يطمنئ  أن  املسيح  حياول  معونة،  إىل  حاجة  يف 

الصادق عن جوهر اهلل،  اتلعبري  وإنه هو  إىل األب.ث  الوحيد  الطريق  إنه هو  يقول هلم 

فإن كنا نريد أن نرى اهلل، ننظر إىل عيىس، وإن كنا نريد أن نسمع ما يقوهل اهلل نلا، 

فلنصغ إىل لكمات املسيح. فاالبن هو اهلل صار برشا.ج 
24 القدوس.ح  الروح  وبعد هذا الكالم يعدهم بإرسال املعني؛ 

الكرمة وهم األغصان، ومن  فهو  فيه،  يثبتوا  أن  أهمية  ذلك حيدثهم عن  بعد  ثم 

هذا  يف  كثرية  مصاعب  سيقابلون  أنهم  من  حيذرهم  ثم  كثريا.خ  ثمرا  يُثمر  فيه  يثبت 

يقتلهم  من  لك  إن  حىت  ويعذبونهم،  ويكرهونهم  انلاس  يضطهدهم  فسوف  العالم؛ 

أ يو 16-14

ب يو 14: 2-1

ت 14: 4-1

ث 14: 7-5

ج 14: 8-14؛ عب 1: 3

ح 14: 31-15

خ 15: 17-1
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حياتهم.  يف  القدوس  الروح  وجود  أهمية  هلم  يبني  وأخريا  هلل.أ  خدمة  يقدم  أنه  يظن 

الفكرة اليت بدأه بها، ليك يبعث يف قلوبهم السالم ألنه هو  ثم خيتم خطابه هلم بنفس 
املنترص.ب الغالب 

الحظ أنه يف بداية هذه اخلطبةت يشجعهم أن يؤمنوا باهلل ويؤمنوا به. ويف نهاية 

وصىل  اخلطبة  أنىه  هذا  عند  اهللث.  من  جاء  حقا  أنه  يؤمنون  أنهم  أعلنوا  اخلطبة 

قُِبَض عليه. ومن  البستان حيث  إىل  راح  وبعدها مبارشة   17 الشفاعية يف ف  صالته 

الصليب. ثم إىل  هناك أخذوه إىل املحاكمة 

الصالة الشفاعية من أجل أتباعهج

يقول  هنا  أتباعه.  ألجل  تشفع  فيه  هلل،  داعء  عيىس  رفع  الوداع،  لكمات  بعد 

بِِه." ثم يقدم تفاصيل  لَكَّْفتَيِن  ي  ِ
َّ

َعَمَل اذل
ْ
ال َْزُت  جنْ

َ
أ ينِّ 

َ
بِأ رِْض، 

َ
نَا جَمَّْدتَُك ىلَعَ األ

َ
"أ السيد: 

عمله ىلع األرض:

َعالَِم )آ6(. 
ْ
ال ْهِل 

َ
أ َبنْيِ  ِمْن  ْعَطيْتَُهْم يِل 

َ
أ يَن  ِ

َّ
لِل اْسَمَك  ْظَهْرُت 

َ
أ نَا 

َ
أ  .1

 .)14 )آ8،  لَكَِمتََك  بَلَّْغتُُهْم  نَا 
َ
أ  ...

َ
ْعَطيْتََها يل

َ
أ الَّيِت  الرَِّسالََة  بَلَّْغتُُهُم  نَا 

َ
أ  .2

ْعَطيْتَُه يِل )آ12(.
َ
ي أ ِ

َّ
ِة اْسِمَك اذل ا ُكنُْت َمَعُهْم، َحاَفْظُت َعلَيِْهْم وََحَرْستُُهْم بُِقوَّ 3. لَمَّ

َعالَِم )آ18(.
ْ
ال  

َ
إِىل تُُهْم 

ْ
رَْسل

َ
أ يًْضا 

َ
أ نَا 

َ
أ َعالَِم، 

ْ
ال  

َ
إِىل تَيِن 

ْ
رَْسل

َ
أ َوَكَما   .4

نَا َواِحٌد 
َ
نَْت َوأ

َ
نَا أ نَّ

َ
َراِمَك يِل، ِليَكْ يَُكونُوا َواِحًدا، َكَما أ

ْ
َرْمتُُهُم بِنَْفِس إِك

ْ
ك

َ
نَا أ

َ
5. أ

)آ22(.

أ 15: 16-18: 4

ب يو 16: 33-5

ت يو14: 2-1

ث يو 16: 30

ج يو 17
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)آ26(. بِِه  ُفُهْم  َعرِّ
ُ
وََسأ بَِشْخِصَك،  ْفتُُهْم  َعرَّ نَا 

َ
أ  .6

لعلنا نالحظ هنا أن الفادي الكريم لم يذكر يف قائمة أعماهل املعجزات اليت قام 

األبرص، وشىف األعىم واألخرس واألطرش واألعرج  وأبرأ  امليت  أحيا  أنه  بها وكيف 

اليت  واتلعايلم  العظات  ذكر  وال  امللبوسني!  من  الشياطني  وطرد  واملحموم،  واملشلول 

إنما هنا يتحدث عن أصحابه، تالميذه،  قدمها وكيف أن اآلالف اكنت تأيت لتسمعه. 

وال  املعجزات  ال  اكن،  عمله  إذن  وتلمذهم.  وعلمهم  وراعهم  أحبهم  اذلين  أتباعه 

أنت  أجلهم.  أجلهم، ومات من  إنه جاء من أجلهم، واعش من  بل تالميذه!  العظات، 

صناعته.    أنت  املسيح،  عمل 

األغنية

يْتُوِن."أ  الزَّ َجبَِل   
َ

إِىل وََخَرُجوا  ْغِنيًَة 
ُ
أ َغنَّْوا  "ُثمَّ 

وىلع  قُع.  وتوَّ وغموض  قاتمة  ظالل  واحلرية.  باخلوف  مشحونا  اجلو  اكن  شك  ال 

هنا  ذلك  ومع  القادمة  السااعت  تفاصيل  يعرف  وحده  عيىس  غنوا!  هذا  من  الرغم 

هذا  وسيال  بولس  تعلم  الصعب.  الظرف  هذا  يف  غىنَّ  فاملسيح  وتشجعه.  تسنده  أغنية 

ادلرس، فاكنا يغنيان ويسبحان اهلل يف السجن بعد يللة قاسية من الرضب املربح اذلي 
الرسوالن.ب اعناه 

هل أنت حزين؟ هل تتألم بسبب مرض أو بسبب موقف صعب؟ هل يضطهدونك 

موسيىق  توجد  بأغنية!  ذلك  عن  حدثه  ضيق،  يف  كنت  إن  ويرضبونك؟  وحيتقرونك 

أنا  شفتيك.  من  وترج  داخلك  من  تنبع  يسمعها  أن  مشتاق  واملسيح  قلبك،  يف  عذبة 

يمكنها  حياتك  نعم،  املثال.  أعطانا  وسيدنا  موالنا  لكن  سهال،  ليس  هذا  أن  اعرف 

أ مت 26: 30؛ مر 14: 26

ب أع 16
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املسيح.أ  اسم  املوسيىق ملجد  تنتج أعذب  أن 

حب  من  قلبنا  يف  يدور  عما  نلعرب  والصوت  واملشاعر  األحاسيس  نلا  خلق  اهلل 

أن  كذلك  ويقول  موالنا،ب  هلل  نغين  بأن  يوصينا  والكتاب  بصنيعه.  وإعجاب  إلهلنا 

حني  أيضا  ولكن  فرحانة،  وقلوبنا  طيبة  األحوال  تكون  حني  فقط  ليس  هلل  نغين 
الليل.ت واأللم وظالم  املتاعب  نقابل 

نقية،  وموسيىق  طاهرة  بكلمات  هل  وتنشد  تغين  بأن  للمسيح  حمبتك  عن  عربِّ 

انلرص  إىل  شعبه  موىس  قاد  ملا  وتعظيمه!  وتسبيحه  عيىس  إجالل  هو  هدفك  ويلكن 

بالغناء.ث وغنت دبورة  العبودية يف مرص، توقفوا يف الطريق وسبحوا اهلل  واخلروج من 

بعدما منح اهلل شعبه انلرص العظيم ىلع األعداء.ج واكن انلب داود دائما يغين، وأاغنيه 

هو وغريه اليت جندها يف كتاب املزامري واليت يه من ويح اهلل تعاىل، اكنت وما زالت 

العصور  مر  ىلع  املؤمنني  ملاليني  احلياة  ظروف  لك  يف  للنفس  وعزاء  بهجة  سبب 

واألجيال.

وأناشيد  أاغين  عن  عبارة  هما  بأكملهما  كتابني  ىلع  الرشيف  الكتاب  حيتوي 

اهلل  نسبح  أن  الكريم  الويح  منا  ويطلب  األناشيد(.  ونشيد  )املزامري  وترانيم  وتسابيح 

ويقول  اهلَل."خ  يَُسبَِّح  ْن 
َ
أ َفيَِجُب  فَْرَحاُن؟  َواِحٌد  ِفيُكْم  "َهْل  الويح:  ويقول  هل.ح  ونغين 

وََسَط  اهلُل  ِاْرَتَفَع  َفَرِح... 
ْ
ال ُهتَاَف  هلِل  اْهِتُفوا  يَاِدي. 

َ
بِاأل ُقوا  َصفِّ َمِم 

ُ
األ يَع  مَجِ "يَا  أيضا: 

َمالُِك  ُهَو  َغنُّوا.  لَِمِلِكنَا،  َغنُّوا  َغنُّوا.  هلِل،  َغنُّوا  ُوِق.  ابلْ َدِويِّ  وََسَط  َربُّنَا  ِاْرَتَفَع  ُهتَاِف، 
ْ
ال

أ كو 3: 16؛ يع 5: 14

ب خر 15: 21؛ قض 5: 3؛ 1أخ 16: 23؛ مز 7: 17؛ 9: 11؛ 92: 1؛ 95: 1؛ 96: 2؛ 104: 33؛ إش 42: 10

ت يع 5: 14؛ أي 35: 10

ث خر 15: 18-1

ج قض 5

ح أف 5: 18؛ كو 3: 16

خ يع 5: 14
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ْحَرَز انلَّرْصَ 
َ
أ نَُّه َصنََع َعَجائَِب. 

َ
ْغِنيًَة َجِديَدًة، أل

ُ
أ َغنُّوا هلِل  مَحٍْد.أ  قَِصيَدَة   ُ

َ
َغنُّوا هل ِك، 

ْ
ُمل

ْ
ال

القدير  هلل  وننشد  سنغين  اخللود  طول  شك  ال  أننا  كما  َسِة."ب  ُمَقدَّ
ْ
ال بِِذَراِعِه  بِيَِميِنِه، 

َوُهْم  اْسِمِه،  َوَرْقَم   ُ
َ

َوتِْمثَاهل وَْحَش 
ْ
ال َغلَبُوا  يَن  ِ

َّ
اذل  ... َوَقَف  "َوقَْد  الفادي.ت  املسيح  باسم 

مَحَِل  ْغِنيََة 
ُ
َوأ اهلِل،  َعبِْد  ُموىَس  ْغِنيََة 

ُ
أ َوُيَغنُّوَن  اهلُل،  لَُهُم  ْعَطاَها 

َ
أ ِقيثَاَراٍت  َماِسُكوَن 

وََحقٌّ  اَعِدلٌَة  َقِديُر، 
ْ
ال  ُ

َ
اإِلهل  

َ
َمْوىل

ْ
ال َها  يُّ

َ
أ ْعَمالَُك 

َ
أ يِهَ  وََعِجيبٌَة  "َعِظيَمٌة  َفيَُقولُوَن:  ِفَداِء. 

ْ
ال

نَْت وَْحَدَك 
َ
نََّك أ

َ
؟ َمْن ال يَُسبُِّح اْسَمَك؟ أل ُهوِر. َمْن ال خَيَافَُك يَا َربُّ يِهَ ُطُرقَُك يَا َمِلَك ادلُّ

َظَهَرْت."ث  احِلََة  الصَّ ْعَمالََك 
َ
أ نَّ 

َ
اَمَك، أل قُدَّ َوتَْسُجُد  يِت 

ْ
تَأ َمِم 

ُ
لُكُّ األ وٌس.  قُدُّ

ماذا اكنت األغنية اليت ترنم بها سيدنا املسيح وتالميذه يف تلك الليلة اتلارخيية 

118. أشجعك يا أيخ أن تقرأ هذا املزمور اآلن. العصيبة؟ ربما غنوا معا مزمور 

يف الطريق إىل البستان

ويف  البستان.  إىل  واجتهوا  ادلار  وتركوا  الغرفة  من  نزلوا  واألغنية،  العشاء  بعد 

اَجُعوَن  َترَتَ لُكُُّكْم  اللَّيْلََة  "َهِذهِ  قال هلم:  أمور خطرية.  الطريق حدثهم عيىس عن عدة 

ِمَن  قُوُم 
َ
أ َبْعَدَما  َقِطيِع.' لَِكْن 

ْ
ال ِخَراُف  َفتَتََشتَُّت  ايِعَ  الرَّ رْضُِب 

َ
'أ َيُقوُل،  ِكتَاُب 

ْ
فَال  ، َعينِّ

لَْن  نَا 
َ
فَأ لُكُّ 

ْ
ال َعنَْك  تََراَجَع  َولَْو  "َحىتَّ  ُبْطُرُس:   ُ

َ
هل َفَقاَل  َِليِل." 

ْ
اجل  

َ
إِىل ْسِبُقُكْم 

َ
أ َمْوِت، 

ْ
ال

ُتنِْكُريِن  يُك،  ادلِّ يَِصيَح  ْن 
َ
أ َقبَْل  اللَّيْلََة  َهِذهِ   : َقَّ

ْ
احل لََك  قُوُل 

َ
"أ ِعيىَس:  َجابَُه 

َ
أ تََراَجَع." 

َ
أ

بًَدا." َوقَاَل 
َ
نِْكُرَك أ

ُ
ُموَت َمَعَك، فَال أ

َ
ْن أ

َ
ْمُر أ

َ
ُ ُبْطُرُس: "َولَْو لَِزَم األ

َ
اٍت." َفَقاَل هل ثاَلَث َمرَّ

َكالِم.ج 
ْ
ال َهَذا  َنْفَس  لُكُُّهْم  اتلَّالِميُذ 

أ مز 47: 1، 7-5

ب مز 98: 1
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ِعيَسـى:  لَُهْم  َفَقاَل  َواِحٍد.  ْعَظُم 
َ
أ ُهَو  ِفيِهْم  َمْن  ِن 

ْ
بَِشأ بَيْنَُهْم  يًْضا 

َ
أ ِجَداٌل  وََحَدَث 

ُمْحِسِن" 
ْ
َطِة ِعنَْدُهْم ُيْعُطوَنُهْم لََقَب "ال

ْ
ل ْصَحاُب السُّ

َ
ُعوِب يَتََسيَُّدوَن َعلَيِْهْم، َوأ "ُملُوُك الشُّ

يَُكوَن  ْن 
َ
أ ُب  جَيِ ِفيُكْم  َواِحٍد  ْعَظُم 

َ
أ بَْل  َمْعُكْم.  َهَذا  حَيُْدَث  ْن 

َ
أ ُب  جَيِ فاَل  ْنتُْم 

َ
أ ا  مَّ

َ
أ

 
َ

ي جَيِْلُس إِىل ِ
َّ

ْعَظُم، َهِل اذل
َ
نَّ َمْن أ

َ
َاِدِم. أل

ْ
ْن يَُكوَن اَكخل

َ
ُب أ ئِيُس جَيِ ْصَغِر َواِحٍد، َوالرَّ

َ
َكأ

خَيِْدُم! ي  ِ
َّ

بَيْنَُكْم اَكذل نَا 
َ
أ َمائَِدِة! َولَِكينِّ 

ْ
ال  

َ
إِىل ي جَيِْلُس  ِ

َّ
خَيِْدُم؟ َطبًْعا اذل ي  ِ

َّ
ِم اذل

َ
أ َمائَِدِة 

ْ
ال

ِب 
َ
أ ْعَطايِن 

َ
أ َكَما  تِلَْمِلُكوا  َطَة 

ْ
ل السُّ ْعِطيُكْم 

ُ
َسأ حِميَِن،  يِف  َميِع  َوَقْفتُْم  يَن  ِ

َّ
اذل ْنتُُم 

َ
"َوأ

ُعُروٍش  ىلَعَ  ِْلُسوا 
َ

َوجت َمْملََكيِت،  يِف  َمائَِديِت  ىلَعَ  ُبوا  َوترَْشَ ُكلُوا 
ْ
تَأ ِليَكْ  ْمِلَك، 

َ
أل َطَة 

ْ
ل السُّ

َة. َعرْشَ االثْنيََتْ  اِئيَل  إِرْسَ َقبَائَِل  تِلَُحاِسبُوا 

َفالُح 
ْ
ال ُيَغْربُِل  َكَما  َيْمتَِحنَُكْم  ْن 

َ
أ يَْطاُن  الشَّ َطلََب  َسْمَعاُن،  يَا  َسْمَعاُنأ،  "يَا 

رََجْعَت  َفَمىَت  إِيَمانَُك.  َيْفَشَل  ال  ِليَكْ  َسْمَعاُن،  يَا  ْجِلَك 
َ
أ ِمْن  اهلَل  َدَعْوُت  لَِكينِّ  َقْمَح. 

ْ
ال

ْجِن  السِّ  
َ

إِىل َمَعَك  ْذَهَب 
َ
أ ْن 

َ
أ ُمْستَِعدٌّ  نَا 

َ
أ َسيِِّدي،  "يَا  َفَقاَل:  إِْخَوتََك."  ُتَقوَِّي  ْن 

َ
أ ُب  جَيِ  َّ إِيلَ

َمْوِت." 
ْ
ال  

َ
َوإِىل

 
َ

إِىل اْحتَْجتُْم  َهِل  ِحَذاٍء  َوال  ِمْزَوٍد  َوال  حَمَْفَظٍة  باِل  تُُكْم 
ْ
رَْسل

َ
أ ا  "لَمَّ لَُهْم:  َوقَاَل 

ِمْزَوٌد  ِعنَْدُه  َوَمْن  ُخْذَها، 
ْ
يَأ

ْ
فَل حَمَْفَظٌة  ِعنَْدُه  َفَمْن  ا اآلَن  مَّ

َ
"أ لَُهْم:  َفَقاَل  قَالُوا: "ال."  ٍء؟"  يَشْ

ُب  ُد لَُكْم، جَيِ َؤكِّ
ُ
ْن يَِبيَع ثَْوَبُه َويَْشرَتَِي َسيًْفا. أ

َ
ُخْذُه. َوَمْن لَيَْس َمَعُه َسيٌْف، َفيَِجُب أ

ْ
يَأ

ْ
فَل

َفَقاَل   ". َسيَِتمُّ ِكتَاُب َعينِّ 
ْ
ال  ُ

ُ
َيُقوهل َما  نَّ 

َ
اِر، أل رْشَ

َ
األ َمَع  ُحِسَب  ِكتَاِب: 

ْ
ال قَْوُل  يِفَّ  يَِتمَّ  ْن 

َ
أ

"َكَفاُكْم!"ب  لَُهْم:  َفَقاَل  َسيَْفاِن."  ُهنَا  َسيُِّد  يَا  "اُْنُظْر  اتلَّالِميُذ: 

فكر  هل  البستان.  حنو  يسريون  تالميذه،  من  فقط   11 ومعه  املسيح  جند  هنا 

هؤالء اتلالميذ يف أنفسهم أو سألوا بعضهم بعضا ملاذا يهوذا ليس معهم؟ ربما اعتربوا 

أن ما قاهل السيد يلهوذا: ما نويت أن تعمله اعمله برسعة"ت هو رس بني االثنني، وأنه 

أ سمعان وبطرس اسمان نلفس الشخص.

ب لو 22: 38-24

ت يو 13: 27
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يسألوا. أن  ليس من حقهم 

العدو  واليت اكن  الشيطان  دبرها  اليت  باخلطة  تالميذه  املسيح  أخرب  الطريق  ويف 

أن  أرادهم  حيذرهم.  أن  من  بد  ال  أنه  املعلم  رأى  ضدهم.  يستخدمها  أن  وشك  ىلع 

أن  يف  يرغب  لم  القادمة.  القليلة  السااعت  خالل  سيواجهونه  بما  علم  ىلع  يكونوا 

البستان: الطريق إىل  يُهزموا باهلجوم املفائج. فيف  يكون هذا األمر خمفيا عنهم ئلال 

عنه. سيرتاجعون  بأنهم  أنبأهم 

املوت. وبأنه سيقوم من 

اجلليل. إىل  ويسبقهم 

بايق  ذلك  فعل  ولو  حىت  أبدا  هل  يتنكر  ولن  عنه  يرتاجع  لن  أنه  بطرس  أرص 

اتلالميذ.

3 مرات. الليلة هو )بطرس( سينكره  بأنه يف تلك  أجابه عيىس 

بينهم بشأن من هو أعظم واحد فيهم. قام جدال 

يتعظموا  أن  ال  اآلخر،  جتاه  الواحد  يتواضعوا،  بأن  عيىس  أوصاهم  ذلك  ىلع  ردا 

بعض. فوق  بعضهم 

مائدته،  ىلع  سيكونون  وبأنهم  يلملكوا،  السلطة  سيعطيهم  بأنه  أنبأهم 

إرسائيل. بين  قبائل  وسيجلسون ىلع عروش يلحاسبوا 

حدث جدال بينهم بشأن من فيهم هو أعظم واحد! هل تضطرب مثيل حني تقرأ 

أن اتلالميذ بعد أقل من ساعة من ادلرس اذلي قدمه عيىس عن اتلواضع، حيدث هذا 

اذلات. لكن  األنانية وحب  تغذي  اليت  البرشية  الطبيعة  ببساطة،  السبب؟  ما  بينهم؟ 

ذلك. بعد  حياتهم  غريَّ  الصليب 
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يف البستان

َجِسيَمايِن.أ  اْسُمُه  َماَكٍن   
َ

إِىل َوَذَهبُوا 

عرب املسيح واذلين معه وادي قدرون وهو رشق املدينة، ويقع بني سورها الرشيق 

جسيماين  لكمة  معىن  َجِسيَمايِن.ب  اْسُمُه  ماكن  إىل  ذهبوا  البستان  ويف  الزيتون.  وجبل 

هذا  يف  هنا  الزيتون.  من  الزيت  لعمل  معرصة  هناك  اكنت  أنه  يبدو  "معرصة".25  هو 

انلاس. املسيح حزنا ىلع خطيئة  قلب  قليلة سيعترص  بعد حلظات  املاكن 

يف بستان آخر، هو جنة عدن، حيث اعش آدم األول، جرى رصاع بني الشيطان 

وآدم. يف تلك املرة انترص الشيطان، وُهزم آدم وحنن معه! أما اآلن، يف هذه الليلة، فمع 

أن الرصاع أقىس وأخطر، لكن ابن اهلل، آدم األخريت انترص، وضمن انلرص نلا.  

الصالة 

َوُيوَحنَّا،  َوَيْعُقوَب  ُبْطُرَس  َمَعُه  َخَذ 
َ
َوأ  ". َصيلِّ

ُ
أ بَيْنََما  ُهنَا  ِاْنتَِظُروا   " تِلَالِميِذهِ:  َفَقاَل 

َمْوِت. 
ْ
ال َدرََجِة   

َ
إِىل ا  ِجدًّ َحِزينٌَة  "َنْفيِس  لَُهْم:  َوقَاَل  ِديِد.  الشَّ ُْزِن 

ْ
َواحل َوِْف 

ْ
بِاخل يَْشُعُر   

َ
َوَبَدأ

رِْض، َواَكَن يَُصيلِّ ِليَكْ َتْعبُـَر 
َ
ِاْنتَِظُروا ُهنَا، َواْسَهُروا." ُثمَّ اْبتََعَد قَِليال، َوَرَم َنْفَسُه ىلَعَ األ

بِْعْد َعينِّ 
َ
ٍء قَِديٌر، أ نَْت ىلَعَ لُكِّ يَشْ

َ
ِب! أ

َ
ْمَكَن. َوقَاَل: "يَا بَابَا! يَا أ

َ
اَعُة إِْن أ َك السَّ

ْ
َعنُْه تِل

 اتلَّالِميِذ فَوََجَدُهْم 
َ

إِىل نَا." ُثمَّ رََجَع 
َ
أ إَِراَديِت  نَْت ال 

َ
أ إَِراَدتَُك  َس. لَِكْن تِلَُكْن 

ْ
َكأ

ْ
ال َهِذهِ 

ْن تَْسَهَر َساَعًة َواِحَدًة؟ ِاْسَهُروا 
َ
لَْم َتْقِدْر أ

َ
نَْت نَائٌِم؟ أ

َ
نَائِِمنَي، َفَقاَل بِلُْطُرَس: "يَا َسْمَعاُن! أ

يََّة  برََشِ
ْ
ال ِبيَعَة  الطَّ لَِكنَّ  َواَب،  الصَّ َتْعَملُوا  ْن 

َ
أ تُِريُدوَن  حِمْنٍَة،  يِف  َتَقُعوا  ئِلاَل  َوَصلُّوا 

فَوََجَدُهْم  ْخَرى، 
ُ
أ ًة  َمرَّ َورََجَع  الِة.  الصَّ َهِذهِ  َنْفَس  ْخَرى 

ُ
أ ًة  َمرَّ َوَصىلَّ  َوَذَهَب  َضِعيَفٌة!" 

أ مر 14: 32

ب مت 26: 36

ت 1كور 15: 45
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َوقَاَل  ثَاثِلًَة  ًة  َمرَّ رََجَع  ُثمَّ   . ُ
َ

هل َيُقولُوَن  َماَذا  َيْعِرفُوا  فَلَْم  ثَِقيلًَة،  اَكنَْت  ُعيُوَنُهْم  نَّ 
َ
أل نَائِِمنَي 

يِْدي 
َ
أ  

َ
إِىل يَُسلَُّم  ا  برََشً َصاَر  ي  ِ

َّ
اذل اُْنُظُروا!  اَعُة!  السَّ َجاَءِت  َكىَف!  حيُوا!  َواْسرَتِ "نَاُموا  لَُهْم: 

ي َخانيَِن."أ  ِ
َّ

اُْنُظُروا! َجاَء اذل نِلَْذَهَب.  اِر. قُوُموا  رْشَ
َ
األ

ثمانية من  ترك  البستان،  إىل  فلما وصلوا  الظالم.  قد اغبت وحل  الشمس  اكنت 

اثلالثة  هؤالء  أخذ  منه.  بالقرب  يلكونوا  ابلاقني  اثلالثة  وأخذ  ما  بقعة  يف  تالميذه 

معه، ربما ألنه أراد أن يكون هناك شهود عيان جلهاده ورصاعه يف الصالة خلري أمته 

إىل  حيتاج  اكن  أنه  شعر  ألنه  أيضا  وربما  الصالة.  يف  أتباعه  به  يلتمثل  املستقبل،  يف 

يرغب  اكن  العصيب.  الوقت  هذا  يف  وتشجيعهم  رفقتهم  إىل  حيتاج  اكن  يشجعه.  من 

كبرية  درجة  هذه  ابلعض.  بعضنا  نشجع  معا  نصيل  عندما  ويصلوا. حنن  يسهروا  أن  يف 

ىلع  نفسه  ورم  قليال  وتقدم  ليساعدوه.  البرش  إىل  حيتاج  البرش  خالق  اتلواضع.  من 

الصعبة. الساعة  األرض يترضع هلل يلعينه يف هذه 

ماذا جرى معه وما يه املشاعر واألحاسيس اليت اختربها السيد املبارك يف ذلك 

إنه: الويح  الوقت؟ يقول 
ِديِد.ب الشَّ ُْزِن 

ْ
َواحل َوِْف 

ْ
واخل َكآبَِة 

ْ
بِال يَْشُعُر   

َ
بََدأ

َمْوِت."ت 
ْ
ال َدرََجِة   

َ
إِىل ا  َحِزينٌَة ِجدًّ "َنْفيِس  لَُهْم:  قَاَل 

اٍع َشِديٍد.ث  َواَكَن يِف رِصَ

.ج  رَثَ
ْ
ك

َ
أ حِبََراَرٍة  يَُصيلِّ  َخَذ 

َ
فَأ

رِْض.ح  
َ
َوَصاَر َعَرقُُه ِمثَْل ُنَقِط َدٍم نَاِزلٍَة ىلَعَ األ

أ مر 14: 42-32

ب مت 26: 37؛ مر 14: 33

ت مت 26: 38؛ مر 14: 34

ث لو 22: 44

ج لو 22: 44

ح لو 22: 44
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ما السبب يف لك هذا؟ ما سبب اخلوف والكآبة واحلزن الشديد والرصاع والعرق 

اذلي تصبب مثل نقط دم؟

لك  سيحمل  قليلة  سااعت  خالل  أنه  يعرف  املسيح  اكن  اخلطيئة.  من  فَِزَع   .1

وفظاعته.  وهوهل  املوقف  هذا  بشاعة  ذهنه  يف  يتصور  هنا  الصليب.  ىلع  البرش  ذنوب 

الفكر. ترتعب ملجرد هذا  ونفسه  انليق  الطاهر  القدوس  فهو 

2. َحِزَن ألن اهلل سيحجب وجهه عنه. اكن يعرف أنه سيموت كبديل عن العصاة 

بشاعة  بسبب  املذنبني  اخلطاة  نائب  عن  حيتجب  القدوس  األب  أن  بد  وال  األرشار. 

ثم  اهلجر،  مرارة  واحتمال  حضوره  وعن  األب  عن  االنفصال  فكرة  اكنت  اخلطيئة. 

اإلليه، لك هذه اكنت خميفة، حمزنة، ومروعة  العدل  أهوال غضب  الوقوع حتت  أيضا 

فيها  لكمات  هذه  تكن  لم  َمْوِت." 
ْ
ال َدرََجِة   

َ
إِىل ا  ِجدًّ َحِزينٌَة  "َنْفيِس  قال:  حني  حبق. 

يقتله فعال. أن  الشديد يكاد  بل اكن حزنه  مبالغة، 

3. صارع قوات الرش. أشار املسيح إىل ذلك أثناء احتفاهل بالفصح حني قال إن: 

للتالميذ  املتكرر  حتذيره  أن  كما  ."أ  َعيَلَّ َطاٍن 
ْ
ُسل يُّ 

َ
أ  ُ

َ
هل َولَيَْس  قَاِدٌم،  ْنيَا  ادلُّ َهِذهِ  "َسيَِّد 

انطلقت  حِمْنٍَة."ب  يِف  َتَقُعوا   
َّ

ئِلَال َوَصلُّوا  "ِاْسَهُروا  هو:  البستان  يف  انلوم  غلبهم  اذلين 

قوات الرش الروحية تلهاجم ابن اهلل بال هوادة. لقد جاء املنقذ هلذه الساعة، فال بد أن 

أدرك عيىس  اتلاريخ.  بأعظم عمل يف  القيام  الفادي من  يركز لك جمهوده يلمنع  العدو 

الساعة، وسهر وجاهد وصارع وانترص. خطورة هذه 

مناسبة  يف  ناموا.  لكنهم  معه.  يسهروا  أن  منهم  طلب  وناموا!  فنعسوا  هم  أما 

يف  ولكنهم  وإيلاس،  موىس  هل  ظهر  ملا  معه  يلكونوا  اثلالثة  هؤالء  عيىس  أخذ  سابقة 

أن  البرش  الصعب علينا حنن  أنه من  يبدو  ناموا!  أيضا  املرة  ناموا، ويف هذه  املرة  تلك 

أ يو 14: 30

ب مت 26: 41
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وآالم  املسيح،  جالل  األهمية:  اغية  يف  أمرين  وقلوبنا  عقونلا  تستوعب  وأن  ندرك 

املسيح.

ألن  استعداد  ىلع  أنه  للمسيح  أكد  اذلي  بطرس  هناك  اثلالثة؟  هؤالء  هم  من 

نَا 
َ
أ َسيُِّد،  "يَا  للمسيح:  قال  قد  بطرس  اكن  فقط  ساعتني  أو  ساعة  فمنذ  معه.  يموت 

يعقوب  وهناك  نائم!  اآلن  ولكنه  َمْوِت."أ 
ْ
ال  

َ
َوإِىل ْجِن  السِّ  

َ
إِىل َمَعَك  ْذَهَب 

َ
أ ْن 

َ
أ ُمْستَِعدٌّ 

ألم  لك  معه  يتحمال  ألن  استعداد  ىلع  إنهما  قاال  سابقة  مناسبة  يف  اللان  ويوحنا 

 
َ

إِىل ال  َتزْنِ ْو 
َ
أ نَا، 

َ
أ ُبَها  رْشَ

َ
أ الَّيِت  َس 

ْ
َكأ

ْ
ال َبا  ترَْشَ ْن 

َ
أ َتْقِدَراِن  "َهْل  سأهلما عيىس:  وعذاب. 

الكأس  ملا جاءت  ولكن  َنْقِدُر."ب  "َنَعْم،   : ُ هلَ َفَقاال  نَا؟"' 
َ
أ قَاِسيِه 

ُ
َسأ ي  ِ

َّ
اذل لَِم 

َ
األ ْعَماِق 

َ
أ

خطورة  يفهموا  لم  ألنهم  ناموا  لكهم  ويوحنا!  يعقوب  نام  القايس،  األلم  جاء  ملا  الُمرة، 

اليت ستتالحق برسعة.  واألحداث  املوقف 

فسهر املسيح وحده، يف رصاع رويح عنيف وهو يصيل ويترضع هلل ويطلب منه 

أن يُبعد عنه هذه الكأس إن أمكن. كيف يسأل هذا؟ وما معىن سؤاهل؟ 

إن املقصود بهذا ادلاعء هو: "لو اكنت توجد طريقة أخرى لفداء انلاس وإنقاذهم 

أمكن  لو  القاسية.  املريرة  العملية  هذه  من  تعفيين  يلتك  إذن  الرهيب،  مصريهم  من 

فداء البرش دون أن أنفصل عنك يا أب خالل هذه السااعت املظلمة القادمة، فليتك 

تأخذ عين بعيدا هذا العذاب املر." لكن احلقيقة يه أنه لم توجد طريقة أخرى. نعم 

الوحيد هو ابن اهلل الكريم. إنقاذ انلاس بغري فداء، والفادي  ال يمكن 

ِب 
َ
أ يَا  نِْقْذيِن 

َ
أ قُوُل: 

َ
أ َفَهْل  ُمْضَطِرٌب.  اآلَن  ِب 

ْ
"قَل للتالميذ:  عيىس  قال  ذلك  قبل 

من  جاء  اذلي  قصده  ذلك  اكن  لقد  اَعِة."ت  السَّ لَِهِذهِ  ِجئُْت  نَا 
َ
فَأ ال،  اَعِة؟  السَّ َهِذهِ  ِمْن 

أجله.

أ لو 22: 33

ب مر 10: 39-38

ت يو 12: 27
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بما  ادلرس. عمل  ذ  ونفَّ الصليب  إىل  تقدم  ثم  مهما،  درسا  علمنا  الصالة  هذه  يف 

علَّم! يف الصالة قال هلل: "تلكن إرادتك." ويف الصليب نفذ إرادة اهلل بأسىم طريقة، 

تضحية. بأعظم 

 ، رَثَ
ْ
ك

َ
َخَذ يَُصيلِّ حِبََراَرٍة أ

َ
اٍع َشِديٍد، فَأ يِه. َواَكَن يِف رِصَ َماِء ُيَقوِّ ُ َمالٌك ِمَن السَّ

َ
َوَظَهَر هل

رِْض.أ 
َ
َوَصاَر َعَرقُُه ِمثَْل ُنَقِط َدٍم نَاِزلٍَة ىلَعَ األ

السماء  رب  اتلواضع!  من  أخرى  درجة  هذه  يقويه!  السماء  من  مالك  هل  ظهر 

واألرض، خالق العاملني، سيد انلاس واملالئكة، أصبح يف حاجة إىل مالك ليساعده. 

قادم  هو  مما  والرهبة  واخلوف  الصالة،  يف  الشديد  الرصاع  بسبب  احلالة،  به  وصلت 

ليشدده!  يلُعينه،  يلقويه،  مالك  إيله  يأيت  أن  دلرجة  شديد  جسماين  ضعف  إىل  عليه، 

املالك  فجاء  البرش  نام  مالك!  ملساعدة  حيتاج  هنا  ولكنه  أمجعني،  املالئكة  رب  هو 

يلقويه.

وُُجوِدهِ  ْثنَاِء 
َ
أ يِف  َمِسيُح، 

ْ
"َوال الليلة:  تلك  يف  ادلاعء  ذلك  عن  املبارك  الويح  يقول 

َقاِدِر 
ْ
 اهلِل ال

َ
اٍخ َشِديٍد َوُدُموٍع، إِىل اَعٍت برُِصَ َم َصلََواٍت َوترََضُّ رِْض، قَدَّ

َ
َكإِنَْساٍن ُهنَا ىلَعَ األ

تِلَْقَواُه."ب   ُ
َ

هل فَاْستََجاَب  َمْوِت 
ْ
ال ِمَن  ُينِْقَذُه  ْن 

َ
أ

واملقصود بهذا هو أنه أثناء تلك الصالة وذلك الرصاع الرويح وانلفيس الشديد، 

قبل  يداهمه  ينقذه من موت  أن  اهلل  فطلب من  احلزن.  يموت من شدة  أن  اكد عيىس 

قبل  يلموت  ال  البرشية،  يلفدي  الصليب  ىلع  يموت  أن  وقصده  جاء  ألنه  الصليب. 

الصليب،  فمات ىلع  هل  اهلل  استجاب  البرشية.  مات حزنا ىلع  شهيد  الصليب كمجرد 

فداء نلا مجيًعا. وأيًضا استجاب اهلل هل وأنقذه من املوت بمعىن أنه بعدما ُصلب عيىس 

ومات ودفن، أقامه اهلل حيًا يف ايلوم اثلالث.

أ لو 22: 44-43

ب عب 5: 7
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قبلة اخلائن 

ِاقِْبُضوا  َمْطلُوُب، 
ْ
ال ُهَو  َقبِّلُُه 

ُ
أ ي  ِ

َّ
"اذل َوقَاَل:  َعالَمًة  ْعَطاُهْم 

َ
أ قَْد  َخانَُه  ي  ِ

َّ
اذل َواَكَن 

ِعيىَس:   ُ
َ

هل َفَقال  َوَقبَّلَُه.  ُمَعلُِّم."  يَا  الُم  "السَّ  : ُ هلَ َوقَاَل  ِعيىَس   
َ

إِىل ًة  ُمبَارَشَ فََذَهَب  َعلَيِْه." 

ْمَسُكوُه.أ 
َ
َوأ ِعيىَس  ىلَعَ  َقبَْض 

ْ
ال َقْوا 

ْ
ل
َ
َوأ ُموا  َفتََقدَّ ُهنَا؟"  نَْت 

َ
أ لَِماَذا  َصاِحِب  "يا 

ُوُن  تَ بُِقبْلٍَة  َهْل  َيُهوَذا،  "يَا  ِعيىَس:   ُ
َ

هل َفَقاَل  يِلَُقبِّلَُه.  ِعيىَس  ِمْن   ) )َيُهوَذا  َواْقرَتََب 

ا؟"ب  ي َصاَر برََشً ِ
َّ

اذل

الفصح،  عيد  يللة  يللة:  أقدس  اختار  القبيحة،  فعلته  اخلائن  هذا  يرتكب  ليك 

وأخبس  القبلة!  رمز:  وأقدس  اهلل،  وينايج  يصيل  املسيح  اكن  حيث  ماكن:  وأقدس 

الفضة(! ثمن؛ ثمن عبد )30 عملة من  وأحقر 

اكن عيىس يعلم ما سيحدث، وأن يهوذا سيخونه، ذللك قال بروح انلبوة ىلع فم 

ِمْن  َكَل 
َ
أ ي  ِ

َّ
اذل بِِه،  َوثِْقُت  ي  ِ

َّ
اذل َِميُم، 

ْ
احل َصِدييِق  "َحىتَّ  السنني:  بمئات  ذلك  قبل  داود 

ي."ت  ِضدِّ ِاْنَقلََب  ُخْبِي، 

كما حتدث انلب داود أيضا عن يهوذا وقال:

َوَزوَْجتُُه  َيتَاَم،  َبنُوُه  يِلَُكْن  آَخُر.  واحٌد  َوِظيَفتَُه  ُخْذ 
ْ
َأ

ْ
َويل قَِليلًَة،  يَّاُمُه 

َ
أ تِلَُكْن 

َما  لُكَّ  ُمَدايُِن 
ْ
ال ُخِذ 

ْ
يِلَأ َِرَبِة. 

ْ
اخل ِديَاِرِهِم  َعْن  َمْطُروِديَن  لُوا،  َوَيتََسوَّ َبنُوُه  ْد  يِلَترََشَّ ْرَملًَة. 

َ
أ

ْيتَاِمِه. 
َ
أ ىلَعَ   ُ َيتََحنَّ َمْن  َوال  يَْرمَحُُه،  َمْن  ُهنَاَك  يَُكْن  ال  َتَعبَُه.  ُغَرَباُء 

ْ
ال َوَينَْهِب  ِعنَْدُه، 

َيْغِفْر  َوال  آبَائِِه،  رَشَّ   
َ

َمْوىل
ْ
ال يِلَْذُكِر  َقاِدِم. 

ْ
ال يِل  ِ

ْ
اجل ِمَن  اْسُمُهْم  َوُيْمَسِح  نَْسلُُه،  يِلَنَْقِرْض 

لَْم  نَّه 
َ
أل َرُهْم. 

ْ
ِذك رِْض 

َ
األ ِمَن  يِلَْقَطْع   .

َ
َمْوىل

ْ
ال َماَم 

َ
أ َدائًِما  ُذنُوُبُهْم  َتبىَْق  بَْل  ِه،  مِّ

َ
أ َخِطيئََة 

َحىتَّ  ِب 
ْ
َقل

ْ
ال َوَكِسرَي  َفِقرَي 

ْ
َوال ِمْسِكنَي 

ْ
ال َطَهَد  اضَّ بَِل  رَِحيًما،  يَُكوَن  ْن 

َ
أ بَاهِلِ  ىلَعَ  خَيُْطْر 

أ مت 26: 50-48

ب لو 22: 47- 48

ت مز 41: 9
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َكُة. لَِبَس  رَبَ
ْ
ْن ُيبَاِرَك فَاْبتََعَدْت َعنُْه ال

َ
ْعَن فََحلَّْت َعلَيِْه اللَّْعنَُة، َوَكِرَه أ

ْ
ْن يَل

َ
َحبَّ أ

َ
َمْوِت. أ

ْ
ال

يِْت.أ  اَكلزَّ ِعَظاِمِه   
َ

َوإِىل َماِء، 
ْ
اَكل ِجْسِمِه   

َ
إِىل فََدَخلَْت  َكِرَداٍء،  اللَّْعنََة 

تون  أن  من  احذر  يهوذا.  وقع  كما  الشيطان  رشك  يف  تقع  أن  من  احذر  أيخ 

أيها اإلنسان، من أن تون عيىس ربك وسيدك  نعم، أحذرك  يهوذا.  املسيح كما خانه 

ليك  جذابة،  أشياء  عليك  يعرضون  ربما  لك.  يُقدمونها  اغراءات  هناك  ربما  وفاديك. 

َتنَْدسَّ يف مجاعة املؤمنني بعيىس اذلين يلتقون رسا خوفا من السلطات اليت تالحقهم 

أو  زوجة  أو  وظيفة  ربما  مغرية؛  عروضا  لك  قدموا  ربما  ادلينية.  احلرية  تعطيهم  وال 

ليك  املؤمنني  مجاعة  يف  وَتنَْدسُّ  تدخُل  كنت  إن  إنك  لك  أقول  دعين  ماال!  أو  دارا 

حتطمهم وتربهم وترضهم، سيكون مصريك كمصري يهوذا اخلائن!ب ذللك أنصحك أن 

منهم.  التف  بها.  يتوعدونك  تهديدات  هناك  ربما  أو  وعروضهم.  إغراءاتهم  ترفض 

اتق اهلل. كن أمينا لسيدك عيىس املسيح اذلي أحبك وضح بنفسه من أجلك. هل 

أجله؟ بنفسك من  أن تضيح  كثري عليك 

وهنا يل لكمة إىل مجااعت املؤمنني باملسيح اذلين، ىلع الرغم من ضغط السلطات 

الظاملة، يلتقون معا لعبادة اهلل احلق، يف اخلفاء ويف أماكن نائية ومعزولة: ال تافوا! 

وسيكون  أجلكم  من  بنفسه  وضح  أحبكم  اذلي  هو  معكم.  القدير  املسيح  إن 

فَُكونُوا  ِذئَاٍب،  ِخَراٍف وَْسَط  ِمثَْل  رِْسلُُكْم 
ُ
أ نَا 

َ
"أ معكم إىل انلهاية. ذللك يقول لكم: 

ََماِم."ت 
ْ
اَكحل َولَُطَفاَء  َيَّاِت، 

ْ
اَكحل َحِذِريَن 

يف  دارنا  يف  جتتمع  إفريقيا  شمال  يف  العواصم  إحدى  يف  املؤمنني  مجاعة  اكنت 

ابلداية،  ويف  السلطات.  عيون  بعيدين عن  أن نكون  دائما حناول  كنا  ظروف صعبة. 

والرايع  أين خادمهم  باعتبار  اجلماعة  أفراد  يهم سالمة  هاما  قرارا  أتذ  أن  بد  اكن ال 

أ مز 109: 18-8

ب أع 1: 20-15

ت مت 10: 16
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الرويح هلم. هذا القرار هو بشأن األشخاص اذلين يأتون إيلنا ويقولون إنهم يرغبون يف 

دراسة اإلجنيل معنا. هل نقبلهم أو ال نقبلهم؟ هل نثق فيهم أم ال؟

أنفسنا  ضد  خطأ  نعمل  أن  األفضل  من  إنه  هذا:  هو  إيله  توصلنا  اذلي  والقرار 

شخص  جاءنا  إن  أنه  أقصد  هذا؟  معىن  ما  بنا.  االتلحاق  يريد  اذلي  الشخص  ضد  ال 

لم يكن  القدير اإلرشاد، لكن  وطلب أن يدرس لكمة اهلل معنا، وحنن بدورنا سأنلا 

نقبل  أن  أي  نرفضه.  أن  ال  الشخص  هذا  نقبل  أن  األفضل  فمن  نلا،  واضحا  اجلواب 

أن  من  أفضل  هذا  للخطر.  يعرضنا  أنه  دلرجة  معنا،  أمني  غري  اكن  ولو  حىت  شخصا 

بينما هو أمني ويبحث عن احلق، ئلال نعرضه هو خلطر اهلالك يف اجلحيم!  نرفضه 

وذات مرة، وكنا نعبد املسيح معا، طرق ابلاب زائر غريب ال نعرفه. قال الرجل: 

فرنسا  أزور  كنت  بينما  باملسيح  آمنت  ولكين  مسلم،  أصال  نوري،  املودلي  اسم  "أنا 

منذ أسابيع قليلة. وهناك أعطاين زميل لك اسمك وعنوانك وقال يل ال بد أن أزورك." 

متأكد  غري  ألين  الرجل  أرفض  أن  إما  وخطريا.  رسيعا  قرارا  أتذ  أن  عيلَّ  اكن  هنا 

نعرفه،  ال  وحنن  معا  املؤمنني  اجتماع  ويف  داري  يف  أقبله  أن  أو  كالمه،  صحة  من 

بدل ال  املسيح يف  نلعبد  معا  اجتمعنا  قد  ألننا  للخطر،  أنفسنا مجيعا  نعرض  قد  وبذلك 

يسمح بذلك. ووفقا للسياسة اليت نتبعها، رفعنا صالة رسيعة للقدير أن يهبنا اإلرشاد 

إىل اجتماعنا  الرجل يلنضم معنا  قبلنا  السليم. وفعال  الرسيع  القرار  واهلداية ويمنحنا 

جدا  املودلي  تقدم  فقد  القدوس،  اهلل  بروح  حكيم  قرار  من  هل  ويا  اللحظة!  تلك  يف 

يف  األوفياء  األمناء  القادة  ومن  اجلماعة  خدام  من  بعد  فيما  وصار  للمسيح  والئه  يف 

خدمة املسيح ىلع مدى سنني طويلة إىل آخر يوم يف حياته.

ومن انلاحية األخرى، ذات مرة جاءت فاطمة، وبدأت حترض اجتماعنا. ولكنها 

تقبلون  "ملاذا  تعرفها:  أخرى  فتاة  نلا  قالت  السبب،  عن  سأنلا  وملا  انقطعت.  فجأة 

أرسلوها  وربما  الوطين،  األمن  يف  املخابرات  يف  تعمل  أنها  تعلمون  أال  معكم؟  فاطمة 
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تلتجسس عليكم؟ ولكن ال تافوا، فقد اكنت فاطمة ىلع عالقة بشاب، واكتشفت 

مؤخرا أنها حبلت منه يف احلرام، فخافت من أهلها ئلال يقتلوها، وهربت إىل أوروبا!"

أمثال  من  خطوة  لك  يف  ويراعنا  وحيفظنا  حيرسنا  اذلي  الكريم  الفادي  أعظم  ما 

اخلائن! يهوذا 

بطرس حياول أن حيميه

َرئِيِس  َعبَْد  َب  َورَضَ َسيَْفُه  ْخَرَج 
َ
َوأ يََدُه  ِعيىَس  َمَع  يَن  ِ

َّ
اذل ِمَن  َواِحٌد  َمدَّ  َوُهنَا 

يَْستَْعِمُل  َمْن  فَلُكُّ  َماَكنِِه،   
َ

إِىل َسيَْفَك  رِْجْع 
َ
"أ ِعيىَس:   ُ

َ
هل َفَقاَل  ْذنَُه. 

ُ
أ َفَقَطَع  ْحبَاِر، 

َ ْ
األ

َاِل 
ْ
احل يِف  يِل  َفرُيِْسُل  ِب، 

َ
أ ِمْن  ْطلَُب 

َ
أ ْن 

َ
أ قِْدُر 

َ
أ اَل  ينِّ 

َ
أ َتُظنُّ  َهْل  َيْهِلُك.  يِْف  بِالسَّ يَْف،  السَّ

يِف  َورََد  َما  يِلَِتمَّ  َهَذا  حَيُْدَث  ْن 
َ
أ ُب  جَيِ َما  إِنَّ َماَلئَِكِة؟ 

ْ
ال ِمَن  َجيًْشا  َعرَشَ  اْثيَنْ  ِمِن  رَثَ 

ْ
ك

َ
أ

ِكتَاِب."أ 
ْ
ال

َسيُِّد؟"  يَا  يِْف  بِالسَّ نرَْضُِب  "َهْل  قَالُوا:  َسيَْحُدُث،  َما  ِعيىَس  ْتبَاُع 
َ
أ ى 

َ
َرأ ا  فَلَمَّ

َعْن  "ُكفَّ  ِعيىَس:  َفَقاَل  ُْمىَن.  ايلْ ْذنَُه 
ُ
أ َفَقَطَع  ْحبَاِر، 

َ ْ
األ َرئِِيِس  َعبَْد  ِمنُْهْم  َواِحٌد  َب  َورَضَ

اهلِل  َبيِْت  َحَرِس  َوقَاَدِة  ْحبَاِر 
َ ْ
األ لُِرَؤَساِء  ِعيىَس  قَاَل  ُثمَّ  وََشَفاُه.  الرَُّجِل  ْذَن 

ُ
أ َولََمَس  َهَذا!" 

ُكنُْت  ؟  وَِعيِصٍّ بُِسيُوٍف  َعيَلَّ  َخَرْجتُْم  َحىتَّ   ، لِصٌّ نَا 
َ
أ "َهْل  َعلَيِْه:  َجاُءوا  يَن  ِ

َّ
اذل يُوِخ  َوالشُّ

يَتََسلَُّط  َحيُْث  َساَعتُُكْم،  يِهَ  َهِذهِ   . َعيَلَّ َتْقِبُضوا  فَلَْم  يَْوٍم،  لُكَّ  اهلِل  َبيِْت  يِف  َمَعُكْم 

الُم."ب  الظَّ

...

ُذنَُه 
ُ
أ َوَقَطَع   ، ىلْعَ

َ
األ رَْبِ 

ْ
احل َعبَْد  َب  َورَضَ ْخَرَجُه 

َ
فَأ َسيٌْف،  ُبْطُرَس  َسْمَعاَن  َمَع  َواَكَن 

ُس 
ْ
َكأ

ْ
ال ِغْمِدهِ.  يِف  َسيَْفَك  "َضْع  بِلُْطُرَس:  ِعيىَس  َفَقاَل  ُخَس. 

ْ
َمل َعبِْد 

ْ
ال اْسُم  َواَكَن  ُْمىَن.  ايلْ

أ مت 26: 54-51

ب لو 22: 53-49
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ُبَها؟"أ  رْشَ
َ
ال أ

َ
ُب أ

َ
ْعَطايِن األ

َ
الَّيِت أ

الوقت  ذلك  حىت  يكن  لم  بالسيف.  املسيح  حيم  أن  بإماكنه  أن  بطرس  ظن 

حىت  بطرس  يعرف  لم  سيف.  أو  بسالح  أعداءه  حيارب  ال  املسيح  أن  يفهم  أو  يدرك 

سفك  يستخدم  أن  من  وأنبل  وأسىم  أىلع  طويلة  بقامة  يقف  عيىس  أن  الوقت  ذلك 

ادلم يلقهر أعداءه.

رئيس  عبد  بطرس  رضب  ملا  العنف.  يستخدموا  بأن  ألتباعه  عيىس  يسمح  لم 

يتوقف عن هذا. وملس اجلريح وشفاه بمعجزة. بأن  املسيح  أمره  األحبار، 

القبض عليه

نَّ ِعيىَس اْجتََمَع َمَع تاَلِميِذهِ ُهنَاَك 
َ
َماَكَن، أل

ْ
ي َخانَُه، َيْعِرُف َذلَِك ال ِ

َّ
َواَكَن َيُهوَذا اذل

ُرَؤَساُء  رَْسلَُهْم 
َ
أ يَن  ِ

َّ
اذل ََرِس 

ْ
احل ِمَن  ومََجَاَعًة  َعْسَكِر 

ْ
ال ِمَن  فِْرقًَة  َيُهوَذا  َخَذ 

َ
فَأ اٍت.  َمرَّ َة  ِعدَّ

َواَكَن  وَِسالٌح.  َوَمَشاِعُل  َمَصابِيُح  َمَعُهْم  َواَكَن  بُْستَاِن. 
ْ
ال  

َ
إِىل َوَراَح  يِسيُّوَن،  َوالَفرِّ ْحبَاِر 

َ
األ

"ِعيىَس  َجابُوا: 
َ
فَأ َتْطلُبُوَن؟"  "َمْن  لَُهْم:  َوقَاَل  فََخَرَج   ، ُ

َ
هل َسيَْحُدُث  َما  لُكَّ  َيْعلَُم  ِعيىَس 

ا قَاَل ِعيىَس لَُهْم:  ي َخانَُه َواقًِفا َمَعُهْم. فَلَمَّ ِ
َّ

نَا ُهَو." َواَكَن َيُهوَذا اذل
َ
." قَاَل لَُهْم: "أ يَّ انلَّارِصِّ

َتْطلُبُوَن؟"  "َمْن  ثَاِنيًَة:  ِعيىَس  لَُهْم 
َ
فََسأ رِْض. 

َ
األ ىلَعَ  َوَوَقُعوا  َوَراِء 

ْ
ال  

َ
إِىل رََجُعوا  ُهَو،"  نَا 

َ
"أ

تُِريُدويِن  ُكنْتُْم  إِْن 
فَ ُهَو،  نَا 

َ
أ لَُكْم  ُت 

ْ
"قُل ِعيىَس:  َجاَب 

َ
أ  ". انلَّارِصِيَّ "ِعيىَس  قَالُوا: 

يَن  ِ
َّ

اذل ِمَن  َحًدا 
َ
أ فِْقْد 

َ
أ "لَْم  قَالََها:  الَّيِت  َكَِمُة 

ْ
ال ِت  َتمَّ َوبَِهَذا  يَْذَهبُوَن."  َهُؤالِء  َخلُّوا  نَا، 

َ
أ

يِل."ب  ْعَطيْتَُهْم 
َ
أ

هذه  يف  اكن  من  عيىس.  ىلع  يلقبضوا  البستان  إىل  عصابة  ادلين  قادة  أرسل 

العسكر  من  وفرقة  األحبار،  رؤساء  أعضاؤها:  القريويت.  يهوذا  قائدها:  العصابة؟ 

أ يو 18: 11-10

ب يو 18: 9-2
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ومشاعل  مصابيح  معهم؟  ماذا اكن  الشعب.أ  وشيوخ  اهلل،  بيت  وقادة حرس  الروماين، 

نور  السالح هو سيوف وعيص.ت عجبا، خرجوا يلفتشوا ويبحثوا عن  وسالح.ب واكن 

العالم بمصابيح ومشاعل! خرجوا بسيوف وعيص يلقبضوا ىلع ملك السالم وخُيضعوه!

ملا سأل السيد املسيح اذلين جاءوا للقبض عليه: "من تطلبون؟" أجابوا: "عيىس 

إذن  األرض.  ىلع  ووقعوا  الوراء  إىل  فرجعوا  هو."  "أنا  بشجاعة:  هلم  فقال  انلارصي." 

جاءوا  ملن  ويعلن  بنفسه،  عيىس  يُعرف  هنا  الزمة!  تكن  لم  يهوذا  قبلة  احلقيقة،  يف 

املطلوب. الشخص  هو  أنه  عليه  يلقبضوا 

الوراء ووقعوا ىلع األرض؟ إن جوابه هلم اكن صدمة كبرية. لقد  ملاذا رجعوا إىل 

العليقة  عند  ملوىس  نفسه  القدير  اهلل  بها  َعرَّف  اليت  هو"  "أنا  عبارة  املسيح  استخدم 

ُهَو."ث إذن هذا اتلعبري يعين أكرث من  نَا 
َ
أ اْسِم:  ي  ِ

َّ
اذل اهلُل  نَا 

َ
"أ املشتعلة حيث قال هل: 

أنا  الاكئن،  أنا هو  املعىن هو:  املعجزات.  املعلم وصانع  أنا  أنا عيىس. أكرث من:  القول: 

هو ادلائم، اذلي أظهرت نفيس ملوىس يف العليقة. أنا هو اليح القدير صاحب السلطان 

حتت  يظل  فاللك  ومؤامرات،  خطط  من  اإلنسان  دبر  ومهما  والكون.  انلاس  فوق 

نفوذي وسلطاين. إذن لم يكن املسيح ضعيفا أمام أعدائه، بل قويا قديرا يتحكم يف 

الظروف واألحوال ويف سري اتلاريخ واألحداث!

الفلسطيون  هزم  فقد  صموئيل.  انلب  أيام  يف  جرت  حبادثة  يذكرنا  هذا  لعل 

باذلهب، وأخذوه ووضعوه يف معبد  املغىش  العهد  واستولوا ىلع صندوق  بين إرسائيل، 

إهلهم يف أشدود. لكنهم يف الصبح وجدوا تمثال إهلهم ساقطا ىلع وجهه ىلع األرض أمام 

أ لو 22: 52 ، يو 18: 3

ب يو 18: 3

ت مت 26: 47؛ لو 22: 52

ث خر 3: 14
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املوىل  أن  أشدود  أهل  أدرك  اتلايل،  ايلوم  يف  هذا  تكرر  وملا  املوىل.أ  عهد  صندوق 

ه وحطمه.ب  القدير رب بين إرسائيل هو اذلي أسقط اتلمثال وكرسَّ

هذه  يتذكروا  لم  أمامه،  وسقطوا  عيىس  ىلع  يلقبضوا  جاءوا  اذلين  هؤالء  لكن 
اتعظ أهل أشدود!ت يتعظوا كما  القديم، ولم  تارخيهم  احلادثة يف 

اكن  البستان،  يف  عيىس  ىلع  فيها  قبضوا  اليت  الليلة  يف  أنه  نفهم  أن  جيب  وهنا 

نفسه ملن قبضوا عليه، واكن هل مطلق  تسليم  اختياران آخران غري  املسيح  أمام سيدنا 

احلرية أن خيتار أي واحد منهما. 

من  جيشا  عرش  اثين  هل  فريسل  تعاىل  اهلل  من  يطلب  أن  إماكنه  يف  اكن  أوال، 

الليلة وايلوم اذلي بعدها.ث ويف هذه احلالة اكن  املالئكة تلنقذه مما اكن ينتظره تلك 

بالعيد،  القدس يلحتفلوا  إىل  اذلين جاءوا  يلتف حول عيىس اآلالف من  أن  يمكن 

واكن من املمكن أن يستخدموا سيوفهم وخناجرهم بلدء ثورة جارفة لريموا بالرومان 

هو  هذا  اكن  احلقيقة  يف  حرة.  مملكة  ويؤسسوا  منهم  ابلالد  وحيرروا  ابلحر  عرض  يف 

اكنت  ناحية  فمن  امللك.  املسيح  اتلعبري:  ملعىن  الشعب  مفهوم  هذا  اكن  الشعب.  توقع 

الشعب  انضمام  إماكنية  األخرى  انلاحية  ومن  هل،  املالئكة  مساعدة  إماكنية  هناك 

إيله. 

هذه  تقوم  اكنت  يشء  أي  ىلع  اخلطري:  السؤال  هذا  نسأل  أيخ  تعال  ولكن 

من  ادلاعء  ىلع  هل  ال!  طبعا  عيىس؟  بها  نادى  اليت  األعداء  حمبة  ىلع  هل  اململكة؟ 

ال!  طبعا  هو؟  أمرنا  كما  إيلنا  يسيئون  اذلين  إىل  واإلحسان  يضطهدوننا،  اذلين  أجل 

مملكة  أي  مثل  لاكنت  والسيف،  اثلورة  املسيح ىلع  مملكة  وقامت  فعال  ذلك  لو حدث 

أ 1صم 5: 4-1

ب 1صم 5: 12-1

ت 1صم 6

ث مت 26: 53
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ادلم،  وسفك  والعنف  احلرب  ىلع  وتستند  األرض،  حكومات  مثل  وحكومتها  أخرى، 

والظلم. الفساد  ويشوبها 

البستان  من  ينسحب  أن  هو  عيىس،  أمام  اكن  اذلي  اثلاين  االختيار  أي  وثانيا، 

قبل ما جاءوا يلقبضوا عليه. اكن يمكنه أن يهرب من ذلك املاكن حتت ستار الظالم. 

يرتكهم  أن  يمكنه  اكن  أمامه.  األرض  ىلع  وسقطوا  عليه  يلقبضوا  جاءوا  ملا  حىت  أو 

ساقطني ويهرب منهم. أي اكن من املمكن هل أن يستغل هذا املوقف ويهرب.

تالميذه،  ومعه  البستان  من  الليلة  تلك  يف  يهرب  أن  عيىس  بإماكن  فعال  اكن 

نهر األردن ويعربه إىل  إىل  يتجه  ثم يعرب قرية بيت عنيا، ومنها  الزيتون،  ويصعد جبل 

الضفة األخرى. امللك داود قبل ذلك بألف سنة عمل هذا يف يللة واحدة ومعه مئات 

وربما آالف من معاونيه، وبذلك هرب من أبشلوم اذلي ثار ضده.أ 

يف  هناك  ثم  تماما.  اخلطر  عن  ابتعد  قد  لاكن  ذلك،  فعل  قد  املسيح  اكن  لو 

دينية  ورشائع  وقوانني  قواعد  ىلع  ويؤسسها  مملكته  يقيم  أن  يمكنه  اكن  الصحراء 

يكونون  وبذلك  وصالة.  وصوم  بفرائض  بالقيام  مجاعته  ويأمر  اجتماعية،  ومبادئ 

أمان، وينتظرون حىت يعمل اهلل شيئا!  لكهم يف 

إنه جاء يلفدي، جاء  املسيح.  اختاره  اذلي  الطريق  هو  هذا  لم يكن  ال.  لكن 

وينتظر  البستان  يف  يبىق  أن  اختار  ذللك  يموت.  أن  بد  ال  اكن  هذا  يتمم  وليك  يلنقذ. 

ويصلبوه  باطلة،  جائرة  شكية  ملحاكمة  ويأخذوه  عليه  ويقبضوا  أعداؤه  يأيت  حىت 

ويقتلوه.

الطاهر،  املسيح  عيىس  اسم  عليهم  يُطلُق  اذلين  املسيحيني  بعض  أن  لألسف 

سيف  فحولوا  سيدهم.  املسيح  بعكس  األول،  االختيار  األوقات  بعض  يف  اختاروا 

ادلماء.  ويسفك  القلوب  ويطعن  الرقاب  يقطع  حديد  من  سيف  إىل  الكريم  اإلجنيل 

أ 2 صم 15: 23، 30، 32؛ 16: 5، 14 
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املسلح  اجلهاد  رمز  إىل  حولوه  والفداء،  واتلضحية  املحبة  رمز  هو  اذلي  والصليب 

أمة  ليست  هذه  إيله.  ينتمون  ال  إنهم  براء!  هؤالء  من  املسيح  إن  والقتال.  واحلرب 

باملسيح. املؤمنني  األتقياِء  مجاعَة  ليست  هذه  احلقيقية.  عيىس 

هو  ادلين  أن  وظنت  املجتمع،  من  املسيح  أمة  انسحبت  أخرى،  أوقات  يف  ثم 

شئون  يف  تتدخل  أن  جيب  ال  عيىس  أمة  وأن  وفقط،  تعاىل  اهلل  وبني  الفرد  بني  أمر 

بني  الفصل  سياسة  يتبنون  املوقف  هذا  حيبذون  اذلين  العالم.  أو  ادلولة  أو  املجتمع 

مانع  للرش يلنترش ويسترشي دون  الغارب  تركوا احلبل ىلع  ادلين وادلولة. مثل هؤالء 

اتلقوى وال خيافون اهلل،  يعرفون  قادة ال  يد  انلاس يف  أمور  دفة  إدارة  تركوا  أو رادع. 

ويف يد ساسة ال يدركون يف أي اجتاه يسريون. 

سيدنا  سلكه  اذلي  الطريق  عيىس  أمُة  تسلك  أن  هو  ايلوم  إيله  حنتاج  واذلي 

بمحبة وتضحية  أنفسنا  املحتاج ونقدم  العالم  أن نكون هناك يف وسط  نفُسه. حنتاج 

وتقوى.

هرب اتلالميذ

تََرَكُه  ُثمَّ  وََساقُوُه...  َوَقيَُّدوُه  ِعيىَس  ىلَعَ  َُهوِد  ايلْ وََحَرُس  َوالَقائُِد  َعْسَكُر 
ْ
ال َفَقبََض 

َوَهَرُبوا.أ  لُكُُّهْم  اتلَّالِميُذ 

سيحاكم  واذلي  مقيدا،  نراه  أحرارا  املظلومني  يلطلق  اهلل  أرسله  اذلي  هنا 

عليه  حكموا  احلياة  ومانح  حُياكمونه،  ظاملني  أمام  واقفا  نراه  بالعدل،  البرش  لك 

باملوت!

أ يو 18: 12؛ مت 26: 56
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تبعه شاب

لَِكنَُّه  ْمَسُكوُه 
َ
فَأ َكتَّاِن. 

ْ
ال ِمَن  َعبَايٍَة  َغرْيُ  َمالبِِس 

ْ
ال ِمَن  َعلَيِْه  لَيَْس  َشابٌّ  َوتَِبَعُه 

ُعْرَيانًا.أ  َوَهَرَب  َعبَايََة 
ْ
ال تََرَك 

ال نعرف من هو هذا الشاب، لكن يقول بعض املفرسين ربما هو مرقس اذلي 

اليت حتمل اسمه. فهو هنا يتحدث عن نفسه وذللك  بالبشارة  بعد  فيما  أوىح اهلل إيله 

عليه.  القبض  بعد  املسيح  يتبع  أن  أراد  أنه  هو  املهم  وتأدبا.  اتضااع  اسمه  يذكر  لم 

يبدو أن ذلك الشاب اكن البسا ثوب الليل املعتاد يف داره، وأنه سمع أصوات العسكر 

والضجة. فخرج من ادلار وأخذ يتبع املسيح إما حبا هل أو حلب االستطالع ألنه أراد 

أن يشاهد ما حيدث. لكن ملا رأى أن حياته يف خطر، هرب عريانا تاراك ثوبه الوحيد 

اذلي اكن يغطي به ُعريه.

وقف أمام القضاة

ادلين  قادة  أمام  أوال  املحاكمات.  من  سلسلة  إىل  ساقوه  عليه،  قبضوا  بعدما 

أيضا  الرومان، حيث حاكموه  احلاكم  أمام  وثانيا  3 مراحل.  ايلهود، حيث حاكموه ىلع 

3 مراحل.  ىلع 

أمام قادة ادلين26

أنهم  الوقت  ذلك  يف  يُدركوا  لم  كمتهم.  أمامهم  يلمثل  عيىس  ادلين  قادة  أحرض 

ادلين يلحاكمهم. يوم  أمامه يف  سيقفون 

أ مر 14: 52-51
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أمام ـحنا

َحنَّا،   
َ

إِىل ال  وَّ
َ
أ وََساقُوُه  َوَقيَُّدوُه  ِعيىَس  ىلَعَ  َُهوِد  ايلْ وََحَرُس  َوالَقائُِد  َعْسَكُر 

ْ
ال َفَقبََض 

تاَلِميِذهِ  َعْن  ِعيىَس  ْحبَاِر 
َ ْ
األ َرئِِيُس  َل 

َ
فََسأ نَِة...  السَّ َك 

ْ
تِل يِف  ىلْعَ 

َ
األ رَْبِ 

ْ
احل َقيَافَا  مَحُو  َوُهَو 

َعلَّْمُت يِف  َوَدائًِما  َعلَنًا،  َعالََم 
ْ
ال لَكَّْمُت  نَا 

َ
"أ َجابَُه ِعيىَس: 

َ
فَأ بِِه.  ُينَاِدي  ي  ِ

َّ
وََعِن اتلَّْعِليِم اذل

لَِماَذا  إَِذْن   . ِّ الرسِّ يِف  َشيْئًا  قُْل 
َ
أ َولَْم  َُهوِد،  ايلْ لُكُّ  جَيْتَِمُع  َحيُْث  اهلِل  َبيِْت  َويِف  ِعبَاَدِة 

ْ
ال ُبيُوِت 

ُت." 
ْ
قُل َما  َيْعِرفُوَن  َفُهْم  بَِها،  لَكَّْمتُُهْم  الَّيِت  ْشيَاِء 

َ
األ َعِن  َسِمُعوا،  يَن  ِ

َّ
اذل ِل 

َ
ِاْسأ نَا؟ 

َ
أ ليُِن 

َ
تَْسأ

بَِهِذهِ 
َ
"أ  : ُ هلَ َوقَاَل  ِبَانِِبِه  اَكَن  ََرِس 

ْ
احل ِمَن  َواِحٌد  وَْجِهِه  ىلَعَ  لََطَمُه  َهَذا،  ِعيىَس  قَاَل  ا  فَلَمَّ

 ِ
َفبَنيِّ َكالِم،  يِف  ُت 

ْ
ْخَطأ

َ
أ ُكنُْت  "إِْن  ِعيىَس:  َجابَُه 

َ
أ ْحبَاِر؟" 

َ ْ
األ َرئِِيِس  ىلَعَ  تَُردُّ  ِريَقِة  الطَّ

َقيَافَا   
َ

إِىل ُمَقيََّدا  َحنَّا  رَْسلَُه 
َ
فَأ ُبيِن؟"  ترَْضِ فَِلَماَذا  َواِب،  بِالصَّ تََكلَّْمُت  ُكنُْت  َوإِْن   .

َ
ََطأ

ْ
اخل

.أ  ىلْعَ
َ ْ
رَْبِ األ

ْ
احل

وأعطوا  األحبار  رئيس  يكون  أن  من  الرومان  عزهل  وقد  السن،  كبري  حنا  اكن 

املحركة  القوة  حنا  بيق  ذلك  ومع  قيافا.  بنته  وزوج  أوالده  من  باتلناوب خلمسة  املركز 

انلفوذ. وصاحب 

اتلعليم  وعن  تالميذه،  عن  أمرين:  عن  عيىس  سأل  الرجل  هذا  أن  هنا  الحظ 

اذلي ينادي به. لكن عيىس رد ىلع السؤال بشأن تعليمه، ورفض أن يرد ىلع السؤال 

بشأن تالميذه. ملاذا؟ ألن الكالم هنا يعين أن رئيس األحبار اكن يريد أن يعرف: من 

املسيح  أراد  وما يه وظائفهم.  وما يه عناوينهم،  وما هو عددهم،  أسماؤهم،  وما  هم، 

السلطات.  من خطر  أن حيميهم 

بعد  فإنه  بطرس!  أنكره  تالميذه،  حيم  فيه  عيىس  اكن  اذلي  الوقت  هذا  يف 

بطرس  لكن  عيىس،  تالميذ  من  اكن  إن  بطرس  انلاس  سأل  هذا،  من  قليلة  حلظات 

كذب وقال إنه ال يعرفه! الحظ أن هناك فرقا كبريا بني طريقة عيىس يف الرد، وطريقة 

أ يو 18: 13-12، 24-19
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حقائق  ينكر  اكن  ألنه  والشتائم،  القسم  فاستعمل  بطرس  أما  يرد،  لم  عيىس  بطرس. 

ومعروفة! ثابتة 

رئيس  أمر  سنني  بعدة  هذا  بعد  ولكن  ذاته،  املجلس  أمام  بولس  حماكمة  يف 

َائُِط 
ْ
احل َها  يُّ

َ
أ اهلُل  ُبَك  "يرَْضِ بولس:  فقال هل  فمه.  بولس ىلع  بأن يرضبوا  األحبار خدامه 

اذلي  املسيح  مثل  أم  بولس،  مثل  تعمل  بأن  األوقات  بعض  يف  تشعر  هل  ُمبَيَُّض!"أ 
ْ
ال

هلِل  ْمَرُه 
َ
أ َسلََّم  بَْل  ْدُهْم،  ُيَهدِّ فَلَْم  بُوُه  َعذَّ تِيَمِة،  بِالشَّ يَُردَّ  فَلَْم  "َشتَُموُه  الويح:  عنه  يقول 

َعْدِل."ب 
ْ
بِال حَيُْكُم  ي  ِ

َّ
اذل

اكن قانونهم ينص ىلع أن أية حماكمة جيب أن تتم يف انلهار، ويف ساحة املحكمة اليت 

يه جزء من بيت اهلل. إذن اكنت هذه حماكمة غري رشعية وغري اعدلة، ألنها تمت يف منتصف 

الليل، ويف دار حنا. ثم إنه لم يكن هناك شهود! وذللك ملا لم يمكن حِلَنَّا أن يلصق تهمة 

باملسيح، قرر أن يرسله مقيدا إىل قيافا، لعله يقدر أن يدينه.

أمام قيافا

ُفَقَهاُء 
ْ
ال اَكَن  َحيُْث  ْحبَاِر 

َ ْ
األ َرئِِيِس  َقيَافَا   

َ
إِىل َساقُوُه  ِعيَسـى  ىلَعَ  َقبَُضوا  يَن  ِ

َّ
فَاذل

ِعنَْدُه.ت  جُمْتَِمِعنَي  يُوُخ  َوالشُّ

وصول  يتوقعون  اكنوا  أنهم  ويبدو  فعال  جمتمعني  اكنوا  ادلين  قادة  أن  يعين  هذا 

نلفس  اعدلة،  وغري  قانونية  غري  حماكمة  أنها  نرى  أيضا  وهنا  أمامهم.  للمثول  عيىس 

أمام حنا. اليت ذكرناها يف حماكمته  األسباب 

أ أع 23: 5-1

ب 1بط 2: 23

ت مت 26: 57
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أمام املجلس

ُفَقَهاُء، 
ْ
َوال ْحبَاِر 

َ ْ
األ ُرَؤَساُء  َوُهْم  ْعِب،  الشَّ ُشيُوِخ  جَمِْلُس  اْجتََمَع  انلََّهاُر،  َطلََع  ا  َولَمَّ

َا." 
َ

نل َفُقْل  َمِسيُح، 
ْ
ال ُهَو  نَْت 

َ
أ ُكنَْت  "إِْن  َوقَالُوا:   . ىلْعَ

َ
األ جَمِْلِسِهِم   

َ
إِىل ِعيَسـى  وََساقُوا 

يبُوَن. لَِكْن ِمَن اآلَن جَيِْلُس  ِ
ُ

ُُكْم ال جت تلْ
َ
قُوَن، َوإِْن َسأ ُت لَُكْم ال تَُصدِّ

ْ
َجاَبُهْم: "إِْن قُل

َ
أ

َجاَب: 
َ
أ اهلِل؟"  اْبُن  إَِذْن  نَْت 

َ
أ "َهْل  لُكُُّهْم:  َفَقالُوا  َقِديِر." 

ْ
ال اهلِل  يَِمنِي  َعْن  ا  برََشً َصاَر  ي  ِ

َّ
اذل

ُهَو!"أ  فَِمِه  ِمْن  َسِمْعنَاَها  ُْن 
َ

؟ حن رَثَ
ْ
ك

َ
أ َشَهاَدٍة   

َ
إِىل ْتَاُج 

َ
"لَِماَذا حن َفَقالُوا:  َواَب."  الصَّ تُُم 

ْ
"قُل

يبدو أن رؤساء األحبار دعوا هلذا االجتماع رسا وىلع وجه الرسعة واختاروا أن 

أقول  رساتله.  مع  يتعاطفون  وال  عيىس  يعارضون  اكنوا  اذلين  األشخاص  فقط  حيرضه 

ضد  زور  شهادة  جيدوا  أن  حاولوا  لكهم  املحكمة  أعضاء  إن  يقول  الكتاب  ألن  هذا 
باإلمجاع.ت بقتله  القرار  اتذوا  إنهم  ثم  عيىس.ب 

تالميذ  من  اكن  واذلي  الرامة  من  اذلي  يوسف  إن  نقول  أن  املعقول  من  ذللك 

كذلك  املجلس.ج  يف  عضوا  اكن  أنه  مع  االجتماع  ذلك  يف  موجودا  يكن  لم  عيىسث 

ويف  املجلسح  يف  عضوا  أيضا  هو  اكن  وقد  موجودا.  يكن  لم  نقديموس  إن  نقول 

ملاذا  منه.خ  القضاة  يسمع  أن  قبل  أحد  ىلع  حتكم  ال  الرشيعة  أن  أرص  سابقة  مناسبة 

املعقول  غري  من  ألنه  االجتماع؟  يف  موجودين  يكونا  لم  ونقديموس  يوسف  إن  نقول 

َوال  قََراِرِهْم  ىلَعَ  يَُوافِْق  "لَْم  يوسف  إن  يقول  الكتاب  أن  أن حيكما بصلب عيىس. كما 

أ لو 22: 71-66

ب مت 26: 59؛ مر 14: 55

ت مت 27: 1؛ مر 14: 64

ث مت 27: 57

ج لو 23: 50- 51

ح يو 7: 50

خ يو 7: 51
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للمحكمة  العادية  غري  اجللسة  هذه  يعقدوا  أن  ادلين  رؤساء  قصد  لقد  فِِهْم."أ  ترََصُّ ىلَعَ 

ضده  يصدروا  أن  أرادوا  ألنهم  عيىس،  مع  املتعاطفني  إخطار  ودون  الرسعة  وجه  ىلع 

فورا. حكما رسيعا إلزاتله 

سكت عيىس ورفض أن يدافع عن نفسه، مع أنه اكن يف إماكنه أن يفعل ذلك. 

أنه  يرد.ب كما  اتلهم ضده، فال  يقدمون  والقادة اكنوا  ادلين  إن رؤساء  اإلجنيل  فيقول 

رفض أن يرد فيما بعد ىلع بعض أسئلة بيالطس وىلع هريودس!

وكذبهم.  جهلهم  للجماهري  ويظهر  ويفحمهم  عليهم،  يرد  أن  إماكنه  يف  اكن  نعم، 

واكنوا  فيحريهم،  ادلين  علماء  ىلع  األسئلة  يطرح  اكن  عرشَة  اثلانيَة  سنِّ  يف  اذلي  فهو 

يتعجبون من فهمه وإدراكه.ت وبعد ذلك أثناء خدمته وسط اجلماهري، لكما اكنوا يأتون 

إيله بسؤال أو بموضوع ما وقصدهم أن يوقعوه يف الكالم، اكن يفحمهم ويذهلهم برده، 

يُسكت  ليك  الكمات  تعوزه  تكن  لم  فعيىس  خارسين!  خائبني  أعقابهم  ىلع  ويرسلهم 

معارضيه ويسد أفواههم. اكنت مهارته يف احلديث ال مثيل هلا. اكنت هل مقدرة عجيبة 

قلبه وبله. إىل  والوصول  املستمع  إلقناع 

وال  يتكم  ال  صامتا،  ساكتا  حماكمته  أثناء  هنا  نراه  حىت  حدث  ماذا  ولكن 

حياربهم  لم  ملاذا  أعداءه؟  يقاوم  لم  ملاذا  الظلم؟  ىلع  حيتج  لم  ملاذا  نفسه؟  عن  يدافع 

لعيىس  بنفخة. اكن يمكن  أو  الوجود بكلمة  يزيلهم من  أن  بإماكنه  ويهزمهم؟  اكن 

أن يدافع عن نفسه. لكنه لم يقل شيئا. ثم أيضا اكن يمكن أن يرفع دعواه إىل قيرص 

لم يفتح فمه. ملاذا؟  القدير  ابن اهلل  كما عمل بولس فيما بعد وكما عمل غريه. لكن 

يصبح  أن  آخر  بمعىن  أو  ذنوبنا.  قصاص  ينال  أن  جيب  أنه  يعلم  اكن  ألنه  أوال، 

هو.  بذنوبه  وليس  بذنوبنا حنن  مذنبا  يصبح  أي  مذنبا ماكننا! 

أ لو 23: 51

ب مت 27 : 12

ت لو 2: 47-46
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فمهما  املحكمة!  أمام  يأيت  أن  قبل  قد صدر  أن احلكم عليه  يعرف  وثانيا، اكن 

قدم من دفاع، لن يؤخذ كالمه يف االعتبار. ثم إنهم أحرضوا شهود زور. أي إنهم قرروا 

منه!  يسمعوا  أن  قبل  إزاتله 

هو  انلاس.  خطيئة  لريفع  اهلل  أرسله  اذلي  احلمل  هو  ألنه  عليهم  يرد  لم  وثاثلا، 

لَِكنَُّه  ُّوُه  َذل
َ
َوأ ُبوُه  "رَضَ اهلل:  بروح  إشعيا عن عيىس  انلب  قال  وديع. وهلذا  واحلمل  محٌل 

فَلَْم  َها،  جَيُزُّ َمْن  يََديِّ  َبنْيَ  َصاِمتٍَة  َوَكَشاٍة  بِْح،  اذلَّ  
َ

إِىل يَُساُق  َكَحَمٍل  اَكَن  َفَمُه.  َيْفتَْح  لَْم 

َفَمُه."أ  َيْفتَْح 

ِليَكْ  ِعيَسـى  ِضدَّ  َشَهاَدًة  َيْطلُبُوَن  لُكُُّه  ىلْعَ 
َ ْ
األ َمْجِلُس 

ْ
َوال ْحبَاِر 

َ ْ
األ ُرَؤَساُء  َواَكَن 

َشَهاَداُتُهْم.  َتتَِّفْق  لَْم  لَِكْن  وِر،  بِالزُّ ُه  ِضدَّ َشِهُدوا  َكِثرِييَن  نَّ 
َ
أ َوَمَع  ُدوا.  جَيِ فَلَْم  َيْقتُلُوُه، 

اهلِل  َبيَْت  ْهِدُم 
َ
'َسأ َيُقوُل:  َسِمْعنَاُه  ُْن 

َ
"حن َوقَالُوا:  وِر  بِالزُّ ُه  ِضدَّ َوَشِهُدوا  َبْعُضُهْم،  قَاَم  ُثمَّ 

لَْم  َهَذا  يِف  وََحىتَّ  انلَّاُس.'"  يَْصنَْعُه  لَْم  ُه  َغرْيَ بيِْن 
َ
أ يَّاٍم 

َ
أ  3 َويِف  انلَّاُس،  َصنََعُه  ي  ِ

َّ
اذل َهَذا 

ِعنَْدَك  "َهْل  ِعيَسـى:  َل 
َ
َوَسأ َمْجِلِس 

ْ
ال َوَسِط  يِف  ْحبَاِر 

َ ْ
األ َرئِيُس  فََوَقَف  َشَهاَداُتُهْم.  َتتَِّفْق 

.ب  يَُردَّ َولَْم  َسَكَت  لَِكنَُّه  ُهوُد؟"  الشُّ ِء 
َ

َهُؤال َك  ِضدَّ ُمَها  ُيَقدِّ الَّيِت  اتلَُّهِم  ىلَعَ  َردٌّ 

هذا  قال  عيىس  أن  أبدا  حيدث  لم  ألنه  باطلة،  تهمة  هذه  اهلِل."  َبيَْت  ْهِدُم 
َ
"َسأ

حتريف  هذا  منه.  أحسن  أي  انلَّاُس."  يَْصنَْعُه  لَْم  ُه  َغرْيَ بيِْن 
َ
أ يَّاٍم 

َ
أ ثاَلثَِة  "َويِف  الكالم. 

ِقيُمُه يِف ثاَلثَِة 
ُ
أ نَا 

َ
َيَْت، َوأ

ْ
فاضح للكالم اذلي قاهل املسيح. فهو قد قال: "ِاْهِدُموا َهَذا ابل

يَّاٍم؟" 
َ
نَْت يِف ثاَلثَِة أ

َ
ْرَبِعنَي َسنًَة، فََكيَْف تُِقيُمُه أ

َ
َيُْت بيُِنَ يِف ِستٍّ َوأ

ْ
يَّاٍم." َفَقالُوا: "َهَذا ابل

َ
أ

ُهَو.ت  ِجْسَمُه  َيِْت، 
ْ

بِابل َيْعيِن  اَكَن  لَِكنَُّه 

أساسها.  قتلوه ىلع  وقد  تهمة مزورة  اهلل؟ هذه  بيت  أنه سيهدم  فعال  هل صدقوا 

بعد  القدس  يف  اهلل  بيت  ُهدم  موته،  بسبب  أنه  هو  هنا  األمر  يف  الغريب  ولكن 

أ إش 53 : 7

ب مر 14: 61-55

ت يو 2: 21-19
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40 سنة من هذا اتلاريخ. إرسائيل رفضت ملكها، وذللك رفضها اهلل. إرسائيل  حوايل 

أقدس  بإزالة  عليها  اهلل  حكم  ذللك  األرض،  قدماه  داست  من  أقدس  ىلع  حكمت 

ماكن تعزت به وتفخر به ـ ابليت اذلي اكنوا يعبدون فيه!

اليت  املعجزة  بسبب  ادلين  لقادة  اجتماع  يف  اهلل.  بيت  ىلع  جدا  خيافون  اكنوا 

اجتمااع،  والفريسيون  األحبار  رؤساء  عقد  املوت،  من  لعازر  بإقامة  عيىس  أجراها 

إِْن  َنْعَمُل؟  َفَماَذا  َكِثرَيًة،  آيَاٍت  َيْعَمُل  الرَُّجُل  "َهَذا  فقالوا:  اخلوف،  هذا  عن  عربوا  فيه 

ُخُذوَن 
ْ
ُروَن َبيَْت اهلِل َوَيأ وَماِنيُّوَن َوُيَدمِّ يِت الرُّ

ْ
َِميُع، َفيَأ

ْ
َاِل يَْؤِمُن بِِه اجل

ْ
نَاُه ىلَعَ َهِذهِ احل

ْ
تََرك

تَنَا."أ ذللك قرروا أن يقتلوه. ومرة أخرى أقول، ومع أنهم قتلوه، جاء الرومان ودمروا  مَّ
ُ
أ

األمة وداسوها يف  بدمائهم، وحطموا  استعداد ألن حيرسوه  ايلهود ىلع  ابليت اذلي اكن 

الرتاب!

هو  املثل  هذا.  نبوة عن  الوقت  نفس  هو يف  بمثل،  سابق حدثهم عيىس  يف وقت 

عن واحد صاحب أمالك أجر بستانه إىل فالحني. ولكنه ملا أرسل يلحصل ىلع نصيبه 

ابنه  يرسل  أن  قرر  وأخريا  بعضهم.  وقتلوا  وجرحوهم  وأهانوهم  عبيده  رضبوا  منهم، 

يسأل  وهنا  البستان.  خارج  ورموه  االبن  قتلوا  ولكنهم  ابنه.  سيخافون  إنهم  قال  ألنه 

بنفسه ىلع سؤاهل  ويرد عيىس  البستان؟  يعمل صاحب  ماذا  ويقول:  املستمعني  عيىس 

لغريهم.ب  البستان  ويعطي  الفالحني  ويقتل  يأيت  ويقول: 

اهلل،  ابن  هو  رفضوه  ألنهم  ويقول،  عنهم  يتحدث  اكن  أنه  ايلهود  أدرك  وهنا 

فللك رفضهم اهلل. وال شك أن هذا املثل زاد من كراهيتهم الشديدة هل. 

َجاَب 
َ
أ ؟" 

َ
َوَتَعاىل َتبَاَرَك  اهلِل  اْبُن  َمِسيُح 

ْ
ال ُهَو  نَْت 

َ
أ "َهْل  ْحبَاِر: 

َ ْ
األ َرئِِيُس   ُ

َ
هل

َ
فََسأ

َوآِتيًا ىلَعَ  َقِديِر، 
ْ
ال ا َجالًِسا َعْن يَِمنِي اهلِل  برََشً ي َصاَر  ِ

َّ
ْوَن اذل نَا ُهَو، وََسرَتَ

َ
أ ِعيىَس: "َنَعْم، 

أ يو 11: 48-47

ب مر 12: 12-1
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ْنتُْم َسِمْعتُُم 
َ
أ  ُشُهوٍد؟ 

َ
ْتَاُج إِىل

َ
ِثيَابَُه َوقَاَل: "لَِماَذا حن ْحبَاِر 

َ ْ
َماِء!" فََشقَّ َرئِِيُس األ َسَحاِب السَّ

َيبُْصُق  َبْعُضُهْم  َخَذ 
َ
فَأ َمْوَت. 

ْ
ال يَْستَِحقُّ  نَُّه 

َ
بِأ َِميُع 

ْ
يُُكْم؟" فََحَكَم َعلَيِْه اجل

ْ
َرأ َفَما  ُكْفَر! 

ْ
ال

ِطُمونَُه.أ 
ْ
يَل ََرُس 

ْ
احل َخَذ 

َ
َوأ  ".

ْ
"تَنَبَّأ  : ُ هلَ َيُقولُوَن  َوُهْم  َولََكُموُه،  وَْجَهُه  ْوا  َوَغطَّ َعلَيِْه، 

مع أن عيىس سكت ولم يرد ىلع بعض األسئلة السابقة، نراه هنا ال يسكت أمام 

هذا السؤال اخلطري. فهو إن سكت، ربما يظن املوجودون أنه تراجع عن ترصحياته اليت 

العايلة. املراكز  القادة أصحاب  أعلنها من قبل، أو خاف من هؤالء 

أصل  حني  أتضايق  دائما  كنت  املسيح،  صلب  قصة  أقرأ  وكنت  صغريا  كنت  ملا 

أقول  كصب  كنت  عيىس،  سيَدنا  األحبار  رئيُس  يستجوب  فيه  اذلي  اجلزء  هذا  إىل 

ال  ليك  أخرى  بطريقة  أجاب  يلته  بل  هذا،  لك  َيُقْل  لم  عيىس  سيدنا  "يلت  نفيس:  يف 

يمت  لم  لو  اآلن  حايل  يكون  ماذا  ألنه  الصليب!  معىن  أجهل  صغريا  كنت  يصلبوه!" 

ايلوم  إين  بل  أجيل!  من  ضحية  نفسه  املسيح  يقدم  لم  لو  تعاسيت  يا  أجيل؟  من  املسيح 

بالصليب. أفخر 

هذا  ؟" 
َ

َوَتَعاىل َتبَاَرَك  اهلِل  اْبُن  َمِسيُح 
ْ
ال ُهَو  نَْت 

َ
أ "َهْل  عيىس:  سيدنا  قيافا  سأل 

عيىس!  لقتل  األحبار  رئيس  جانب  من  مؤامرة  جند  هنا  شديد.  مكر  ىلع  يدل  سؤال 

بنعم، جيعل نفسه  السؤال يعين: هل أنت هو امللك؟ فإن أجاب عيىس  ملاذا؟ ألن هذا 

وصلبه.  بمحاكمته  ويقوموا  يتدخلوا  أن  للرومان  بد  ال  وهنا  القيرص،  ملركز  مغتصبا 

ظنوا  اذلين  وهم  آماهلم،  خُييب  ألنه  لطمة،  للشعب  يُسدد  بذلك  فإنه  "ال"  قال:  إن  أما 

يف  عيىس  يصبح  وبذلك  والسالم.  الرخاء  ويمنحهم  سيحررهم  اذلي  املسيح  هو  أنه 

الشعب  ثورة  يسبب  وهذا  خري.  منه  يُرىج  أن  يمكن  ال  اكذبا،  مسيحا  انلاس  أعني 

بإعدامه. واملطابلة  ضده 

يقول  فهو  حمب.  وقلب  وصدق  حكمة  ىلع  يدل  السؤال  هذا  ىلع  املسيح  جواب 

أ مر 14: 61-65؛ وراجع مت 26: 68-63
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املسيح  الشعب. فهو  قيافا وعما يظنه  املسيح، ولكن بمعىن خيتلف عما يظنه  إنه  نعم 

باملعىن الكتاب، جاء ال يلحمل سيفا ويقتل، بل يلموت ويفدي. ال يلأخذ، بل يلعطي، 

اخللود. وعطيته يه حياة 

بينما  امللك  املسيح  إنك  وتقول  تتجرأ  كيف  السؤال:  بهذا  يعين  قيافا  اكن  ربما 

حنن قبضنا عليك، وأنت اآلن حتت رمحتنا؟ هل قبضنا ىلع امللك؟ هل ابن اهلل واقف 

م، صاحب أىلع مركز  أمامنا اآلن مهانا مذلوال وحنن حناكمه؟ اكن رئيس األحبار املعظَّ

ديين يف ابلالد، حيتقر هذا انلجار اجللييل. لم يكن قيافا قد سمع املالك يهتف للراعة 

َوَم  ايلْ ا.  ِجدًّ انلَّاِس  لُكَّ  ُح  ُيَفرِّ رَبٍ 
خِبَ ُكْم  ُ برَشِّ

ُ
أ نَا 

َ
فَأ َافُوا، 

َ
ت "ال  ويقول:  قبل  من  بشأنه 

األب  قد سمع  قيافا  لم يكن  ."أ  لُكِّ
ْ
ال َسيُِّد  َمِسيُح 

ْ
ال ُهَو  َداُوَد  َمِدينَِة  يِف  ُمنِْقٌذ  لَُكْم  ُودِلَ 

وشهادته  نثنئيل  إقرار  قيافا  يسمع  لم  ُيَفرُِّحيِن."ب  ي  ِ
َّ

اذل َِبيُب 
ْ
احل ابيِْن  ُهَو  "َهَذا  يقول: 

ْعُب."ت  الشَّ َهَذا  يَنْتَِظُرُه  ي  ِ
َّ

اذل َمِلُك 
ْ
ال نَْت 

َ
أ اهلِل،  اْبُن  نَْت 

َ
أ ُمَعلِّْم  "يَا  قال:  حني  لعيىس 

اْبُن اهلل."ث وال  نَْت 
َ
أ ا  " َحقًّ أ العاصفة حني قالوا:  وال اعرتاف أتباع املسيح بعدما هدَّ

نَا 
َ
"أ هل:  مرثا  وال شهادة  "ج  يَحِّ

ْ
ال اهلل  اْبُن  َمِسيُح 

ْ
ال ُهَو  نَْت 

َ
"أ قال:  بطرس هل حني  شهادة 

أن  يقدر  ال  قيافا  َعالَِم."ح 
ْ
ال  

َ
إِىل يِتَ 

ْ
يأ ْن 

َ
أ ُع  َنتََوقَّ ي  ِ

َّ
اذل اهلِل  اْبُن  َمِسيُح 

ْ
ال نَْت 

َ
أ نََّك 

َ
أ ْؤِمُن 

ُ
أ

يسمع هتاف املالئكة، وال صوت اهلل، وال شهادة تالميذ املسيح.

القدس  إىل  السنة  يف  واحدة  مرة  يدخل  األىلع،  احلرب  أنه  باعتبار  قيافا،  اكن 

َر عن ذنوبه وعن ذنوب شعبه. هناك اكن  ادلاخيل يف بيت اهلل يلقدم دم ضحية يلَُكفِّ

يرى غطاء الكفارة رمز حضور اهلل.  لكن حني وقف عيىس أمامه يف تلك اللحظة، 

أ لو 2: 11-10

ب مت 3: 17؛ 17: 5؛ مر 9: 7؛ لو 9: 35؛ 2بط 1: 17

ت يو 1: 49

ث مت 14: 33

ج مت 16: 16

ح يو 11: 27
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يدرك  لم  نعم،  هل.  الكفارة  غطاء  يرمز  اكن  اذلي  هو  الشخص  هذا  أن  قيافا  يدرك  لم 

احلقيقة  يه  فهذه  اآلن  أما  الرمز،  هو  سنويا  يعمله  اكن  ما  أن  الرويح  عماه  يف  قيافا 

ذاتها. صحيح، اكن هو رئيس األحبار أما اآلن فهو أمام رئيس األحبار األعظم. اآلن 

هو يف حمرض اهلل ذاته. وهذا يعين أن قيافا هو جمرد خادم أمام سيده!

األحبار  رئيس  اكن  ربما  باإلجياب.  املسيح  عليه  يرد  أن  يتوقع  قيافا  يكن  لم 

يظن أن عيىس سيقول: "ال سمح اهلل! أنا ال أدَّيع نلفيس هذه النسبة العايلة وال هذه 

قال عيىس:  ذاته.  السؤال  من  وأشمل  أكمل  برد  فاجأه  املسيح  السامية!" لكن  املاكنة 

َعْن  َجالًِسا  ا  برََشً َصاَر  ي  ِ
َّ

اذل ْوَن  َسرَتَ اآلَن  ِمَن  نَُّه 
َ
أ يًعا،  مَجِ لَُكْم  ُد  َؤكِّ

ُ
َوأ َواَب،  الصَّ َت 

ْ
"قُل

َماِء."أ  السَّ َسَحاِب  َوآِتيًا ىلَعَ  َقِديِر، 
ْ
ال يَِمنِي اهلل 

ُمقيد  واقف  احلقييق  احلرب األىلع  فهنا  املحكمة.  مقلوبة يف هذه  األوضاع  اكنت 

ذلك  يف  عينوه  الرومان  ألن  منصبه  ىلع  حصل  مزيف  أحبار  رئيس  حياكمه  ايلدين، 

الرومان. أما عيىس فقد اختاره اهلل، ويصفه  بنته قيافا عينهما  املركز. فإن حنا وزوج 

ر  الكتاب بأنه حربنا األىلع العظيم، وهو رحيم وأمني وخيدم اهلل، لم خيطئ أبدا، وُيكفِّ
عن ذنوب انلاس، وهو قادر أن يفهم ضعفنا ويعني من هم يف حمنة.ب

ومصريي  سعاديت  أن  وتظن  حتاكمين  قيافا  يا  أنت  يعين:  عليه  املسيح  جواب 

قيافا يف  يا  أمام  ادليان، وأنت ستقف  فأنا  يدك. لكنك ىلع خطأ كبري،  وحيايت يه يف 

يوم ادلين!

يشبه  السماء  سحاب  ىلع  وجميئه  القدير  يمني  عن  جلوسه  بشأن  املسيح  والكم 

دانيال:  قال  املناسبة  تلك  يف  سنة.  بـ400  ذلك  قبل  دانيال  انلب  قاهل  ما  كبري  حد  إىل 

َماِء.  السَّ َسَحاِب  َمَع  قَاِدًما  برََشَ 
ْ
ال يُْشِبُه  َواِحًدا  يُْت 

َ
فََرأ اللَّيِْل،  يِف  ْؤَيا  الرُّ يِف  "َوَنَظْرُت 

أ مت 26: 64

ب عب 2: 17؛ 3: 1؛ 4: 15-14
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انلَّاِس  لُكُّ  يِلَْعبَُدُه  َملَِكيًَّة،  ًة  َوقُوَّ  
ً

وَجالال َطًة 
ْ
ُسل ْعِطَي 

ُ
فَأ ِمنُْه.  ُبوُه  َفَقرَّ  ، َزيِلِّ

َ
األ  

َ
إِىل وََجاَء 

ال  َوَمْملََكتُُه  يَُزوُل،  ال  بَِديٌّ 
َ
أ َطاٌن 

ْ
ُسل َطانُُه 

ْ
ُسل َواللَُّغاِت.  َمِم 

ُ
َواأل ُعوِب  الشُّ خُمْتَِلِف  ِمْن 

َتْفىَن."27أ 

وكأن سيدنا املسيح العظيم يقول هنا: "يا قيافا أنت تسألين هنا إن كنُت املسيَح 

يف  ملتوية  برشية  أرضية  حمكمة  أمام  هنا  حتاكمين  أنت  نعم.  هو  وجواب  اهلل،  ابَن 

أيام،  منذ  باملوت  عيلَّ  حكمت  احلقيقة،  يف  قيافا،  يا  أنت  حكمها.  يف  وجائرة  منطقها، 

. أنت  وقبل أن آيت إىل حمكمتك. قبل أن أظهر أمام قضاتك، أنت أصدرت حكمك عيلَّ

بنفسك قلت إنه جيب أن أموت أنا بدال من أن تهلك األمُة لكُّها.ب 

السماء،  حمكمُة  بل  الظاملة،  البرشية  املحكمُة  هذه   
ُ

تقوهل ما  ليس  املهم  "لكن 

قيافا. أعلن اهلل أين أعمل  يا  براءيت  السماء، أعلن اهلل  العادلة. يف حمكمة  حمكمة اهلل 

يمني  عن  سأكون  قريبا  فإين  ذللك  احلسىن.  ومشورته  الصاحلة  خطته  حسب  هذا  لك 

جالتله. سيكون يل ماكن يف عرشه تعاىل. سيكون يل اجلالل اذلي هلل وحده، والعظمة 

ادليان  ألكون  السحاب،  ىلع  أيضا  سآيت  بل  فقط،  ذلك  ليس  وحده.  هلل  اليت  واملاكنة 

أمام  ستقف  أنت  أنت.  ذلك  يف  بما  األرض،  هذه  ىلع  اعشت  نسمة  للك  العادل 

العادل!" القايض  وأنا سأكون  القضاء  أمام كريس  أنت ستقف  للمحاكمة، 

ولكن  وتعاىل،"  تبارك  اهلل  ابن  املسيح  أنا  "نعم،  باإلجياب:  قيافا  ىلع  عيىس  رد 

فهم  ويف  قيافا،  إىل  بالنسبة   .
ُ

وأمثاهل قيافا  يفهمه  اذلي  املعىن  عن  كثريا  خيتلف  بمعىن 

يعين  وتعاىل"  تبارك  اهلل  ابن  "املسيح  اتلعبري:  إن  قبل  من  قلنا  كما  ومعارصيه،  جيله 

أنه ملك يظهر بعظمة وأبهة، واجليوش تتبعه وحتارب وراءه، فيحارب األعداء وينترص 

عليهم، ويرم بهم يف عرض ابلحر، وحيرر ابلالد من سطوتهم. 

أ دا 7: 14-13

ب يو 11: 53-47
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تعين  وتعاىل"  تبارك  اهلل  ابن  "املسيح  العبارة:  فهذه  لعيىس،  بالنسبة  أما 

عبودية  من  يلنقذهم  أجلهم  من  بنفسه  يضيح  ليك  جاء  للناس.  خادما  جاء  أنه 

ثم  يلفديهم.  وسخرية،  وهزء  اعر  يف  الصليب،  ىلع  يلموت  جاء  واذلنب.  الشيطان 

واألمل  وانلور  واألمان  والسالم  وانلجاة  احلقيقية،  احلرية  يلمنحهم  منترصا  يقوم 

اآلبدين. أبد  إىل 

أنكر بطرس أنه يعرفه

ْحبَاِر. 
َ ْ
اِر، َجاَءْت َواِحَدٌة ِمْن َخاِدَماِت َرئِِيِس األ ُْت يِف َساَحِة ادلَّ

َ
ا اَكَن ُبْطُرُس حت َولَمَّ

 ". انلَّارِصِيِّ ِعيَسـى  َمَع  ُكنَْت  يًْضا 
َ
أ نَْت 

َ
"أ َوقَالَْت:  ِفيِه  َفتََطلََّعْت   ،

ُ
َيتََدفَّأ ُبْطُرَس  ْت 

َ
َوَرأ

اِر،  ادلَّ َمْدَخِل   
َ

إِىل َخَرَج  ُثمَّ  َتُقوِلنَي!"  َما  ْفَهُم 
َ
أ َوال  ْعِرُف 

َ
أ ال  نَا 

َ
"أ َوقَاَل:  نَْكَر 

َ
أ لَِكنَُّه 

ِمنُْهْم!"  َواِحٌد  "َهَذا  َموُْجوِديَن: 
ْ
لِل َتُقوُل  َخَذْت 

َ
َوأ ُهنَاَك،  َاِدَمُة 

ْ
اخل تُْه 

َ
فََرأ يُك.  ادلِّ َوَصاَح 

ِكيِد 
ْ
"بِاتلَّأ  : ُ يًْضا هلَ

َ
أ َواقِِفنَي 

ْ
ال َبْعُض  قَاَل  قَِليٍل،  َبْعَد  ُثمَّ  ْخَرى. 

ُ
أ ًة  َمرَّ نَْكَر 

َ
أ ُبْطُرَس  لَِكنَّ 

ال  نَا 
َ
"أ َوَيُقوُل:  لَُهْم  َوحَيِْلُف  َنْفَسُه  َعُن 

ْ
يَل َخَذ 

َ
فَأ فِْعال."  َجِلييِلٌّ  نََّك 

َ
أل ِمنُْهْم،  َواِحٌد  نَْت 

َ
أ

َعنُْه."  َتُقولُوَن  ي  ِ
َّ

الرَُّجَل اذل َهَذا  ْعِرُف 
َ
أ

َر  َفتََذكَّ ُبْطُرَس،   
َ

إِىل َوَنَظَر  ِعيىَس  ََفَت  فَاتلْ يُك.  ادلِّ َصاَح  َيتََكَُّم،  َماَزاَل  ُهَو  َوَبيْنََما 

ثاَلَث  ُتنِْكُريِن  َْوَم،  ايلْ يُك  ادلِّ يَِصيَح  ْن 
َ
أ "َقبَْل   : ُ هلَ قَاَل  نَُّه 

َ
أ َوَكيَْف  ِعيىَس  َكالَم  ُبْطُرُس 

حِبُْرقٍَة.أ  َوَبَكى  فََخَرَج  اٍت."  َمرَّ

هنا جاءت إىل بطرس فرصة عظيمة ليشهد للمسيح ويدافع عنه. ولكنه لألسف 

أنه ال يعرفه!  أنكر سيده، وأقسم 

141: 66-71؛ لو 22: 60-62. رج أيضا مت 26: 69-75؛ لو 22: 55-62؛ يو 18: 18-15، 25- أ
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ما ه ادلروس الت نتعلمها من إنكار بطرس للمسيح؟

أول لك يشء جيب أن نفهم أن بطرس راح إىل دار رئيس األحبار يلتتبع أخبار 

احلرب  بالسيف ىلع عبد  تهجم  دقائق  منذ  بطرس  أن  ومع  منه.  بالقرب  املعلم ويلكون 

األىلع وقطع أذنه، لكنه جترأ ودخل مع أن يف ذلك خطًرا عليه. هذا يبني حبه الشديد 

يبني شجاعته ورجوتله. ومن هنا نالحظ اآليت: لعيىس، كما 

فينا.  أقل واحد  للسقوط مثل  أيضا معرض  العايل واملرتفع هو  املركز  1. صاحب 

من  إلعفائه  سببا  يكن  لم  الكريم،  للفادي  ومقرب  للمسيح،  كتلميذ  بطرس  مركز 

تواجه  قد  ألنك  احذر  القيادي،  ومركزك  الروحية  ماكنتك  اكنت  مهما  إذن  املحنة. 

صعبة!  حمنة 

قوي  وأنك  عميق،  إيمان  صاحب  أنك  تعتقد  أنت  ربما  ذاتك.  ىلع  تتلك  ال   .2

َفيَِجُب  ثَابٌِت،  نَُّه 
َ
أ َيُظنُّ  "َمْن  اإلرادة. هنا لكمة حتذير لك من الرسول بولس اذلي قال: 

يَْسُقَط."أ جيب أن يكون اتكالك ىلع املسيح ال ىلع قوتك أنت. سيدنا  يَنْتَِبَه ئِلاَل  ْن 
َ
أ

تقابلنا  اليت  الصعبة  واالختبارات  املحن  ىلع  نلتغلب  املقدرة  يعطينا  اذلي  هو  وفادينا 

يف احلياة.

مرة، يكون  اخلطيئة  اإلنسان يف  يسقط  مرات. حني   3 املسيح  أنكر  بطرس   .3

باجلهل.  تظاهر  بأن  بطرس  بدأ  ورابعة.  وثاثلة  ثانية  مرة  السقوط  ذلك  بعد  السهل  من 

والكذب  الَقَسم  إىل   احندر  ذلك  وبعد  تقولني."  ما  أعرف  ال  "أنا  للخادمة:  قال 

والَقَسم  اللعن  إىل  هبط  اثلاثلة،  املرة  ويف  الرجل."  أعرف  ال  "أنا  فقال:  واإلنكار، 

وقال مرة أخرى: "أنا ال أعرف الرجل." إحذر أيخ من أن جتلب العار ىلع اسم املسيح 

تنكره. فاديك، ال  الكريم. هو 

أ 1كور 10: 12
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اذلين  عن  عينيه  َل  َحوَّ عيىس  أن  يعين  هذا  بطرس.أ  إىل  نظر  املسيح   .4

حياكمونه يلنظر إىل بطرس، فالحظ بطرس ذلك. ماذا اكن يف تلك انلظرة؟ ماذا رأى 

بطرس يف عيين عيىس؟ هل الغضب والكراهية واحلقد ألن هذا اتللميذ أنكره؟ ال. 

الشفقة واحلنان واملحبة.  أن نظرته اكنت نظرة  أنا متأكد  ال. بل من معرفيت بعيىس، 

ال شك اكن فيها ألم وعتاب وتأنيب: كيف تعمل هذا يا بطرس؟ كيف تنكرين؟ ملاذا 

تعليم  سمعت  أنت  سنني.   3 من  أكرث  معا  ورشبنا  أكلنا  لقد  تعرفين؟  ال  إنك  تقول 

اكنت  ملا  محاتك  شىف  اذلي  من  وألصحابك!  لك  حمبيت  واختربت  معجزايت  ورأيت 

ملا كنت تميش ميع  الغرق  يده وأنقذك من  يا بطرس؟ من اذلي مد  مريضة يف دارك 

يا  اليح"  اهلل  ابن  املسيح  هو  "أنت  وقلت:  شهدت  عمن  بطرس؟  يا  ابلحرية  ماء  ىلع 

بطرس؟

حنان  يظهر  وهنا  ويبيك.  يندم  بطرس  جعلت  نظرة  باحلزن،  مقرتنة  نظرة  اكنت 

وحنون  القلب  رقيق  منقذ  من  هل  يا  صاحبه.  يعاتب  فقط  بنظرة  أخرى.  مرة  املسيح 

استخدم  غريه  عنه.  وارتدوا  هل  تنكروا  من  به  يلطعن  السيف  استخدم  غريه  وشفوق! 

والرمحة. أما عيىس فسالحه احلب  العنف. 

عيىس،  كالم  تذكر  أنه  توبته  عالمات  من  اكن  حقيقية.  توبة  تاب  بطرس   .5

للمسيح،  كتابع  ماكنه  إىل  بطرس  لريجع  مهمة  اخلطوة  هذه  اكنت  حبرقة.  بكى  وأنه 

يَْطاُن  يَا َسْمَعاُن، َطلََب الشَّ كتلميذ لعيىس. اكن عيىس قد قال هل من قبل: "يَا َسْمَعاُن، 

ِليَكْ  َسْمَعاُن،  يَا  ْجِلَك 
َ
أ ِمْن  َدَعْوُت اهلَل  َقْمَح. لَِكينِّ 

ْ
ال َفالُح 

ْ
ال ُيَغْربُِل  َكَما  َيْمتَِحنَُكْم  ْن 

َ
أ

إيمان  تعاىل استجاب دلاعء املسيح، ولم يفشل  إِيَمانَُك."ب هنا ندرك أن اهلل  َيْفَشَل  ال 

بطرس!

أ لو 22: 61

ب لو 22: 32-31
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اكن  بفرتة.  األحداث  هذه  قبل  اجلبل  ىلع  املسيح  جالل  رأى  قد  بطرس  اكن   .6

ذلك اختبارا جميدا أثر يف بطرس تأثريا كبريا دلرجة أنه رغب يف أن يقيم هناك بعض 

ومع  وإيلاس.  موىس  مالقاة  بفرصة  وأيضا  وسيده،  معلمه  جالل  بروعة  يلتمتع  الوقت 

يف  يل  املسيح  ظهر  إن  تقول:  أنت  ربما  عيىس.  يعرف  أنه  ينكر  هنا  بطرس  جند  ذلك 

قادر  وإحسانه  اهلل يف رمحته  أن  سأتبعه! ال شك  فإين  أسمعه،  بصوت  أو  رؤيا  أو  حلم 

اهلل  لكمة  عندك  والرؤيا  احللم  من  أهم  لكن  الرؤيا.  هذه  أو  احللم  هذا  يعطيك  أن 

املسيح. نور  يهديك ويقودك يف  املعصومة، اإلجنيل الرشيف اذلي 

من  القدوس  الروح  سيزنل  يوما   50 بعد  أنه  وقتها  يعلم  بطرس  يكن  لم   .7

السماء يف يوم اخلمسني ويمأل أتباع عيىس، وبطرس من ضمنهم. فماذا لو اكن ايلأس 

يهوذا؟  قد حطمه كما حطم 

من  غفري  مجهور  أمام  سيقف  يوما   50 بعد  أنه  يعلم  بطرس  يكن  لم  وكذلك 

يعلن  القدوس  الروح  وبقوة  وجراءة  بشجاعة  فيهم  وخيطب  القدس  مدينة  يف  انلاس 

ىلع  وملاك  ومنقذا  وفاديا  سيدا  املسيح  عيىس  منهم   3000 فيقبل  اهلل،  كالم  هلم 

حياتهم. فماذا لو اكن بطرس قد ذهب يف طريق يهوذا تلك الليلة ولم يرجع إىل املسيح 

يندم ولم يتب؟  ولم 

احلياة،  مشالك  بسبب  ايلأس،  من  تعيسة  حالة  يف  اغرق  أيضا  أنت  ربما  أيخ، 

طريق  بني  االختيار  أمامك  وايلوم  محقاء.  غبية  ترصفات  بسبب  أو  ذنوبك،  بسبب  أو 

أن  أو  نفسك  تقتل  أن  وتقبله!  تتوب  أن  أو  املسيح  ترفض  أن  بطرس!  وطريق  يهوذا 

لك  سينفتح  قليلة  أسابيع  أو  قليلة  أيام  بعد  ربما  واحلياة.  الرجاء  مانح  بعيىس  تؤمن 

الفرح وابلهجة واألمل! احذر من أن تعمل ما عمله يهوذا! بل تب  الفرج، باب  باب 

الغفور. الصفوح  املحب  املسيح  إىل  وتعال 
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يهوذا شنق نفسه

ُعْملًَة  اثلَّالِثنَي  رَْجَع 
َ
َوأ نَِدَم  َعلَيِْه،  ُحِكَم  قَْد  ِعيَسـى  نَّ 

َ
أ َائُِن 

ْ
اخل َيُهوَذا  ى 

َ
َرأ ا  فَلَمَّ

بَِريئًا."  إِنَْسانًا  ُخنُْت  ينِّ 
َ
أل ُت 

ْ
ْخَطأ

َ
"أ َوقَاَل:  يُوِخ،  َوالشُّ ْحبَاِر 

َ ْ
األ ُرَؤَساِء   

َ
إِىل ِة  ِفضَّ

ْ
ال ِمَن 

َذَهَب  ُثمَّ  وََخَرَج.  اهلِل  َبيِْت  يِف  َة  ِفضَّ
ْ
ال فََرَم  نََك!" 

ْ
َشأ نَْت 

َ
أ َدبِّْر  نَا!  َيُهمُّ "َماَذا   : ُ هلَ َفَقالُوا 

َبيِْت  ْمَواِل 
َ
أ َمَع  نََضَعَها  ْن 

َ
أ لُّ  حَيِ "ال  َوقَالُوا:  َة  ِفضَّ

ْ
ال ْحبَاِر 

َ ْ
األ ُرَؤَساُء  َخَذ 

َ
فَأ َنْفَسُه.  وََشنََق 

ًة  َمْقرَبَ يِلَُكوَن   ، اِريِّ َفخَّ
ْ
ال َحْقَل  بَِها  ْوا  َواْشرَتَ َمًعا  فَتََشاَوُروا  إِنَْساٍن."  َدِم  َثَمُن  َها  نَّ

َ
أل اهلِل 

إِْرِميَا:  انلَِّبُّ   ُ
َ

قَاهل َما  َفتَمَّ  ِم.  ادلَّ َحْقُل  اْسُمُه  َْوِم  ايلْ  
َ

إِىل َْقَل 
ْ
احل َهَذا  إِنَّ 

فَ لَِهَذا  َجانِِب. 
َ
لأِل

يِلَُكوَن  اِئيَل  إِرْسَ َبنُو  َعلَيِْه  اتََّفَق  ي  ِ
َّ

اذل َمبْلََغ 
ْ
ال ِة،  ِفضَّ

ْ
ال ِمَن  ُعْملًَة  اثلَّالِثنَي  َخُذوا 

َ
"َوأ

اهلُل."أ  َمَريِن 
َ
أ َكَما  اِريِّ  َفخَّ

ْ
ال َحْقَل  بَِها  ْوا  َواْشرَتَ َثَمنَُه، 

أم  الليلة  تلك  نفس  يف  هل  نفسه،  وشنق  يهوذا  ذهب  وقت  أي  يف  نعلم  ال  حنن 

يف  قليال  نتأمل  أن  هو  املهم  بل  األمر،  يف  املهم  هو  هذا  ليس  سااعت.  بعدة  ذلك  بعد 

قلبه،  يف  اخليانة  وترعرعت  ونمت  إبليس،  عليه  تسلط  لقد  اتللميذ.  هذا  أصاب  ما 

ومعلمه! سيده  فباع  نفسه،  وأظلمت 

ْنتُُم 
َ
أ تُُكْم  اْخرَتْ نَا 

َ
"أ هلم:  قال  ملا  بهذا  تالميذه  املسيح  أنبأ  سنة،  حبوايل  هذا  قبل 

 ، َقْرُيويِتِّ
ْ
، َوَمَع َذلَِك َواِحٌد ِمنُْكْم َشيَْطاٌن!" قَاَل َهَذا َعْن َيُهوَذا بِْن َسْمَعاَن ال االْثيَنْ َعرَشَ

َبْعُد.ب  ِفيَما  َخانَُه  لَِكنَُّه   ، َعرَشَ ِمَن االْثيَنْ  َواِحٌد  نَُّه 
َ
أ َفَمَع 

ثم قبل الصليب بسااعت، ويف أثناء احتفال العشاء األخري أشار إىل خيانة يهوذا 

نِْقيَاُء، لَِكْن 
َ
أ ْنتُْم 

َ
"أ عدة مرات فمثال، ملا اكن يغسل أقدامهم أشار إىل هذا حني قال: 

ي."ث وحني  َكَل ِمْن ُخْبِي اْنَقلََب ِضدِّ
َ
ي أ ِ

َّ
لَيَْس لُكُّ َواِحٍد ِفيُكْم."ت وأيضا ملا قال: "اذل

أ مت 27: 10-3

ب يو 6: 71-70

ت يو 13: 10

ث يو 13: 18
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َسيَُخونيُِن."أ  ِمنُْكْم  َواِحٌد   ، َقَّ
ْ
احل لَُكُم  قُوُل 

َ
"أ هلم:  وقال  جدا  مضطرب  وهو  أعلن 

اللقمة ويعطيها للشخص اذلي سيخونه.ب وحني قال  وأيضا حني بنيَّ هلم أنه سيغمس 

برُِسَْعٍة."ت  ُه 
ْ
ِاْعَمل َتْعَملَُه  ْن 

َ
أ نََويَْت  "َما  يلهوذا: 

قليال  يتوقف  اتللميذ  هذا  أن  نتوقع  وكنا  يهوذا،  خليانة  إشارات  اكنت  هذه  لك 

يلفكر يف نفسه أنه ىلع وشك أن يرتكب عمال فظيعا. لكنه مىض يف طريقه وأتم ما 

أراده، وباع سيده، وحصل ىلع املال. واآلن السيد يف يد قادة ظاملني قساة، واملال يف يد 

به؟  يعمل  فماذا  يهوذا 

بل  ونام  نعس  اذلي  الضمري  هذا  نعم،  غفلة.  حني  ىلع  ضمريه  استيقظ  وهنا 

تتعقد  هنا  نفسه.  وشنق  يهوذا  وراح  الفرصة،  ضاعت  ولكن  ينتفض.  اآلن  ومات، 

أيلمة. بمأساة  اتلعيسة  حياته  وخيتم  املجرم  وينتحر  أكرث  املشكة 

هو  ردهم  بريئا، اكن  أخطأ ألنه خان رجال  بأنه  وأقر هلم  ادلين  قادة  إىل  راح  ملا 

جمرما،  أو  بريئا  اكن  سواء  عيىس  إزالة  اكن  هدفهم  أن  هنا  الحظ  يهمهم.  ال  هذا  أن 

هلم  يهوذا  اعرتاف  فاكن  عيىس.  ىلع  القضاء  هو  هدفهم  خمطئا.  أو  حق  ىلع  اكن  سواء 

رب،  "يا  وقال:  اهلل  أمام  يهوذا  اعرتف  لو  ماذا  ترى  ينفع.  ال  فاراغ  اعرتافا  أخطأ  بأنه 

يا  فاغفر يل  املسيح،  أنا جمرم يف حق  يا رب.  بريئا. ساحمين  إنسانا  أخطأت ألين خنت 

رب." أعتقد لو اكن يهوذا ترصف بهذه الطريقة، لاكن اهلل غفر هل يف رمحته، وجنَّاه من 

اتلعيسة. انلهاية 

هذا  أقول  األحبار!  رؤساء  تدين  ُعمق  وهو  انتباهنا،  يلفت  آخر  أمر  هناك  ثم 

بيشء من السخرية. بعدما رم يهوذا الفضة هلم، فكروا فيما هو حالل وحرام. فقرروا 

أنه ليس حالال أن يضعوا الفضة يف خزانة بيت اهلل! هذا حرام! فهل حالل أن يدبروا 

أ يو 13: 21

ب يو 13: 27-22

ت يو 13: 27
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قتل أنبل وأسىم شخص يف ادلنيا ويف اتلاريخ؟ هل حالل أنك تصوم وتصيل ويف نفس 

الوقت تدبر األذى لشخص آخر ألنه ال يتفق معك؟

أمام احلاكم

فَلَْم  َطلََع،  قَْد  بُْح  الصُّ َواَكَن   . ِواليَِة
ْ
ال رْصِ 

قَ  
َ

إِىل َقيَافَا  ِعنِْد  ِمْن  ِعيىَس  َوَساقُوا 

َخَرَج  لَِك  ذِلَ ِفْصِح. 
ْ
ال ِمَن  ُكلُوا 

ْ
يَأ فَال  ُسوا  يَتَنَجَّ ئِلَال   ، َقرْصِ

ْ
ال  

َ
إِىل َُهوُد  ايلْ يَْدُخِل 

ِْهْم.أ 
َ

يل إِ بِيالِطُس 

قادة  بشارته، من  يوحنا، يف  الروماين. ويسخر  دار احلاكم  إىل  املحاكمة  انتقلت 

إنهم  يتنجسوا.  أن يدخلوا قرص احلاكم ئلال  ايلهود عموما، ألنهم رفضوا  ادلين ومن 

ىلع وشك ارتكاب أفظع جريمة عرفها اتلاريخ، ويف نفس الوقت حيرصون ىلع تنفيذ 

رشائع ادلين!

أمام بيالطس

لَْم  "لَْو  َجابُوُه: 
َ
أ الرَُّجَل؟"  َهَذا  َتتَِّهُموَن  "بَِماَذا  َوقَاَل:  ِْهْم 

َ
إِيل بِيالِطُس  )و(َخَرَج 

َحَسَب  وََحاِكُموُه  ْنتُْم 
َ
أ "ُخُذوُه  بِيالِطُس:  لَُهْم  َفَقاَل  لََك."  َسلَّْمنَاُه  ُكنَّا  لََما  جُمِْرًما  يَُكْن 

 ُ
َ

َحًدا." َوبَِذلَِك َتمَّ َما قَاهل
َ
أ َنْقتَُل  ْن 

َ
أ َا 

َ
ُْن َغرْيُ َمْسُموٍح نل

َ
َُهوُد: "حن ُ ايلْ

َ
َفَقاَل هل يَعِتُكْم."  رَشِ

بَِها. َسيَُموُت  الَّيِت  ِريَقِة  الطَّ َعِن  ِعيىَس 

أن  نلا  "حنن غري مسموح  قالوا:  إعدامه. حني  قتله،  فعال  قصدوا  أنهم  نرى  هنا 

أنه ليس من حقهم  الوجود،  وأيضا ىلع  نيتهم أن يزيلوه من  نقتل أحدا" أفصحوا عن 

أي  إعدام  يف  حقهم  فقدوا  ألنهم  ملاذا؟  أحد.  ىلع  باإلعدام  احلكم  سلطتهم  يف  وال 

أ يو 18: 29-28
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يرشح  وهنا  فقط.  الرومان  حق  من  اإلعدام  صار  أنفسهم.  سادة  ليسوا  ألنهم  شخص 

نلا يوحنا بالويح أن هذا إتمام ما قاهل عيىس أنه سيموت مصلوبا. ولقد أرشنا إىل ذلك 

من قبل. فلو اكن ايلهود هم اذلين أعدموه لاكن ذلك يتم بالرجم حسب رشيعتهم. أما 

الرومان يف اإلعدام. فهو طريقة  الصلب 

َُهوِد؟"  ايلْ َمِلُك  نَْت 
َ
أ "َهْل   : ُ هلَ َوقَاَل  ِعيىَس  َوَداَع   ، َقرْصِ

ْ
ال  

َ
إِىل بِيالِطُس  فََدَخَل 

؟"  َعينِّ اآلَخِريَن  َكالِم  حِبََسِب  ْم 
َ
أ نَْت، 

َ
أ َتْفِكرِيَك  حِبََسِب  َهَذا  َتُقوُل  "َهْل  ِعيىَس:  َجابَُه 

َ
أ

َت؟" 
ْ
َعِمل َماَذا  يِل.  َسلَُّموَك  ْحبَاِر 

َ ْ
األ َوُرَؤَساُء  َشْعبَُك  ؟  َيُهوِديٌّ نَا 

َ
أ "َهْل  بِيالِطُس:  َجاَب 

َ
أ

َعالَِم، 
ْ
ال َهَذا   

َ
إِىل يَنْتَِم  يِك 

ْ
ُمل اَكَن  لَْو  َعالَِم. 

ْ
ال َهَذا   

َ
إِىل يَنْتَِم  ال  يِك 

ْ
"ُمل ِعيىَس:  َجاَب 

َ
أ

ُهنَا."   
َ

إِىل يَنْتَِم  يِك ال 
ْ
ُمل َولَِكنَّ   ، َعيَلَّ َُهوُد  ايلْ َيْقِبَض  ِليَكْ ال  حُيَاِرُبوَن َعينِّ  اِم  ُخدَّ لاََكَن 

َوقَْد  َمِلٌك.  نَا 
َ
أ َواَب،  الصَّ َت 

ْ
"قُل ِعيىَس:  َجاَب 

َ
أ َمِلٌك؟"  نَْت 

َ
فَأ "إَِذْن  بِيالِطُس:   ُ

َ
هل قَاَل 

 ُ
َ

هل قَاَل  يِل."  يَْسَمُع  َقِّ 
ْ
احل  

َ
إِىل يَنْتَِم  َمْن  فَلُكُّ   . لِلَحقِّ ْشَهَد 

َ
لَِهَذا: أل َعالَِم 

ْ
ال  

َ
إِىل وَِجئُْت  ُت  ُودِلْ

ِفيِه  ِجُد 
َ
أ لَُهْم: "ال  َوقَاَل  ْعِب   الشَّ

َ
إِىل ثَاِنيًَة  قَاَل َهَذا َخَرَج  ا  َولَمَّ ؟"  َقُّ

ْ
بِيالِطُس: "َما ُهَو احل

ْطِلَق 
ُ
أ أْن  يِف  تَْرَغبُوَن  َفَهْل  ِفْصِح، 

ْ
ال يِف  َواِحًدا  لَُكْم  ْطِلَق 

ُ
أ ْن 

َ
أ َتَعوَّْدُتْم  لَِكْن  َذنٍْب.  يَّ 

َ
أ

َواَكَن  َعبَّاٍس."  اْبَن  بَِل  َهَذا!  ُتْطِلْق  "ال  َوقَالُوا:  اِخ  َ بِالرصُّ َجابُوُه 
َ
فَأ َُهوِد؟"  ايلْ َمِلَك  لَُكْم 

ا.أ  لِصًّ َعبَّاٍس  اْبُن 

واكن  يهوذا.  ومنطقة  السامرة  منطقة  ىلع  الروماين  احلاكم  هو  بيالطس  اكن 

عنيدا  اكن  أنه  عنه  املعروف  ومن  الروماين.  الشيوخ  وملجلس  روما  لقيرص  خيضع 

متكربا وقاسيا بال رمحة. وهناك قصة يف اتلاريخ، شبه أكيدة تقول إنه بعد فرتة وجزية 

فاشتكوا  منهم.  وقتل كثريين  السامرة  أهل  بالصلب، هجم ىلع  املسيح  من حكمه ىلع 

ولكن  ذلك.  يف  القيرص  ليستجوبه  روما  إىل  يرجع  بأن  سوريا  يف  رئيسه  فأمره  ضده، 

جملس  أمره  روما  إىل  بيالطس  وصل  وملا  القيرص.  مات  الطريق،  يف  بيالطس  بينما 

أ يو 18: 29-40؛ راجع أيضا مت 27: 2، 11-14  مر 15: 1-5  لو 23: 5-1
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نفسه!28  يقتل  بأن  الشيوخ 

بيالطس عن  سأهلم  باإلعدام.  املسيح  أن حيكم ىلع  بيالطس  من  ايلهود  طلب 

أن  حتتاج  ال  أنت  أي:  لك.  أحرضناه  كنا  ملا  جمرما  يكن  لم  لو  ردهم:  فاكن  جريمته، 

أن تصدر احلكم  إال  أنه يستحق اإلعدام، وما عليك  تسأنلا عن جريمته. حنن قررنا 

هنا.  احلاكمة  السلطة  أنك  باعتبار 

حبسب  وحاكموه  أنتم  خذوه  هلم:  وقال  طلبهم  يمنحهم  أن  بيالطس  رفض  وهنا 

رشيعتكم. قصد بيالطس بهذا عقابا اعديا، مثل الرضب أو اجلدل أو احلبس. ولكن 

أنهم لن يقبلوا أقل من إعدام عيىس.  ايلهود أرصوا 

اتهامات  يقدموا  أن  جيب  قصدهم،  يبلغوا  ليك  أنهم  أيضا  ايلهود  أدرك  وهنا 

اتهمه  ادلين  حمكمة  أمام  أنه  نالحظ  أن  املهم  من  ذللك  املسيح.  ضد  رسمية  سياسية 

اهتماما  يُعري  يكن  لم  اذلي  الروماين  احلاكم  إىل  أخذوه  ملا  ولكن  بالكفر،  القادة 

أشياء:  بثالثة  عيىس  واتهموا  واسرتاتيجيتهم  سياستهم  القادة  غريَّ  لدلين،  كبريا 

أوال، قالوا إنه حيرض الشعب ىلع اثلورة.أ هو اذلي اكن ينادي بالسالم واملحبة، 

والفرح  لليائسني،  الرجاء  ويعطي  املوىت،  ويقيم  احلزاىن،  ويعزي  املرىض،  ويشيف 

اثلورة! انلاس ىلع  بأنه حيرض  اتهموه  للتعساء،  اجلديدة  واحلياة  للبائسني، 

القادة وبني  إنه يعارض دفع الرضيبة لقيرص.ب يف مواجهة سابقة بني  ثانيا، قالوا 

ال.  أم  للملك  الرضيبة  دفع  جيب  اكن  إن  فسألوه  فخ.  يف  يوقعوه  أن  حاولوا  عيىس، 

ْعُطوا 
َ
"أ وقال:  األرضية  للحكومة  اجلزية  دفع  واتلهرب من  اتلمرد  فكرة  رفض عيىس 

أال  الشعب  حيرض  بأنه  يتهمونه  هنا  هم  ذلك  ومع  هلِل."!"ت  هلِل  َوَما   ، ِلَقيرَْصَ ِلَقيرَْصَ  َما 

اتهام اكذب! لقيرص!  الرضيبة  يدفعوا 

أ لو 23: 2

ب لو 23: 2

ت لو 20: 26-21
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ثاثلا، قالوا إنه يزعم أنه هو نفَسه ملك.أ لم حيدث أبدا أن عيىس نادى يف انلاس 

وقال إنه ملك. بل قال إنه جاء خادما للناس ال زعيما.ب 

املعقول  من  هل  فمثال،  اتلهم.  بهذه  بيالطس  خيدعوا  أن  السهل  من  يكن  لم 

يدفعوا  أال  حيرضهم  قام  منهم  يهوديا  إن  يقولون  حني  يصدقهم  الروماين  احلاكم  أن 

يعلم  بيالطس  بل اكن  معه؟  يتجاوبون  اثلائر وال  فيعرتضون ضد هذا  للملك،  اجلزية 

أنه إن قام واحد منهم بهذا، لاكنوا يلتفون حوهل ويهتفون حبياته! أدرك بيالطس أنهم 

جاءوا بعيىس عن حسد وعن غرية.ت 

؟ الرد الشايف الاكمل ىلع سؤال بيالطس هذا هو قول املسيح من قبل:  َقُّ
ْ
َما ُهَو احل

."ث  َقُّ
ْ
ُهَو احل نَا 

َ
"أ

يَّ َذنٍْب." هنا حتول بيالطس من كونه القايض اذلي حُياكم املتهم 
َ
ِجُد ِفيِه أ

َ
"ال أ

أمام ضغط اجلمهور عليه. يُدافع عنه! ولكنه لألسف اكن ضعيفا  إىل املحام اذلي 

أمام هريودس

نَّ 
َ
أ ْدَرَك 

َ
أ ا  فَلَمَّ ُهنَاَك.  ِمْن  الرَُّجُل  اَكَن  إِْن  َل 

َ
َسأ َِليِل، 

ْ
اجل َر 

ْ
ِذك بِيالِطُس  َسِمَع  ا  فَلَمَّ

يِف  ُقْدِس 
ْ
ال يِف  يًْضا 

َ
أ ُهَو  اَكَن  ي  ِ

َّ
اذل ِهرُيوِدَس   

َ
إِىل رَْسلَُه 

َ
أ ِهرُيوِدَس،  ِلَقَضاِء  تَابٌِع  ِعيىَس 

َوقٍْت  ُمنُْذ  يََراُه  ْن 
َ
أ يُِريُد  اَكَن  َفَقْد  ا  ِجدًّ فَِرَح  ِعيىَس،  ِهرُيوِدُس  ى 

َ
َرأ ا  فَلَمَّ َوقِْت. 

ْ
ال َذلَِك 

ْسئِلًَة 
َ
أ َعلَيِْه  ىَق 

ْ
ل
َ
فَأ اَمُه.  قُدَّ ُمْعِجَزًة  ِعيىَس  َيْعَمَل  ْن 

َ
أ َيتََمىنَّ  َواَكَن  َعنُْه،  َسِمَع  نَُّه 

َ
أل َطِويٍل 

يَْشتَُكوَن  َخُذوا 
َ
وأ ُفَقَهاُء 

ْ
َوال ْحبَاِر 

َ
األ ُرَؤَساُء  َم  َفتََقدَّ َعلَيِْه.  يَُردَّ  لَْم  ِعيىَس  لَِكنَّ  َكِثرَيًة، 

 
َ

إِىل رَْجَعُه 
َ
َوأ فَاِخًرا  رَِداًء  بََسُه 

ْ
ل
َ
أ ُثمَّ  بِِه.  وا 

ُ
َوَهَزأ وَُجنُوُدُه  ِهرُيوِدُس  فَاْحتََقَرُه  ٍة.  بِِشدَّ ُه  ِضدَّ

أ لو 23: 2

ب مر 10: 44؛ يو 6: 15
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اَكنَا  َذلَِك  َقبَْل  ُهَما  نَّ
َ
أل  ، َصِديَقنْيِ َوبِيالِطُس  ِهرُيوِدُس  ْصبََح 

َ
أ َْوِم  ايلْ َذلَِك  يِف  بِيالِطَس. 

يِْن.أ َعُدوَّ

بريء،  املتهم  أن  أدرك  املسيح.  ضد  حكما  يُصدر  أن  يف  بيالطس  يرغب  لم 

ولكنه يف نفس الوقت خاف ثورة اجلمهور اذلي جتمع وطالب بقتل عيىس. فلما عرف 

املشكة،  من  يلتخلص  جاءته  عظيمة  فرصة  أن  ظن  اجلليل،  من  عيىس  أن  بيالطس 

وذلك بأن يُرسل عيىس إىل هريودس. 

القدس  إىل  جاء  قد  واكن  الوقت،  ذلك  يف  اجلليل  حاكم  هو  هريودس  اكن 

أي  هذا،  ابنه  الرومان  عني  ق.م.   4 سنة  يف  الكبري  هريودس  مات  ملا  العيد.  بمناسبة 

انتيباس، حاكما ىلع منطقة اجلليل وىلع منطقة بريية. ولكن ذات مرة، يف  هريودس 

االثنان  فتآمر  أخيه!  زوجة  هريوديا  حب  يف  هريودس  وقع  فيليب،  ألخيه  زيارة  أثناء 

زكريا  بن  حيىي  اكن  بالده.  إىل  هريودس  مع  وجاءت  فيليب  من  هريوديا  وهربت  رسا 

املغطس يوبخ هريودس ىلع هذا الفعل القبيح، ألنه رسق زوجة أخيه. ولكن بدال من 

معجزات  عن  هريودس  سمع  ملا  ذلك  بعد  بقتل حيىي.  َمَر 
َ
أ ويتوب،  هريودس  يتعظ  أن 

املسيح قال ال بد أنه هو حيىي قام من املوت، واكن يرغب يف أن يرى املسيح. ويف أواخر 

يقتله.  أن  يدبر  اكن  هريودس  أن  من  وحذروه  إيله  ابلعض  جاء  عيىس  سيدنا  خدمة 

القصة:  تقول 

َواْهُرْب،  ُهنَا  ِمْن  "اُْخُرْج   : ُ هلَ َوقَالُوا  يِسيِّنَي  َفرِّ
ْ
ال َبْعُض  ِْه 

َ
إِيل َجاَء  َوقِْت، 

ْ
ال َنْفِس  َويِف 

ْطُرُد 
َ
أ 'إِينِّ  اثلَّْعلَِب،  لَِهَذا  َوقُولُوا  "ِاْذَهبُوا  َجاَبُهْم: 

َ
فَأ َيْقتُلََك."  ْن 

َ
أ يُِريُد  ِهرُيوِدَس  نَّ 

َ
أل

ُب  ْنتَيِه ِمْن َعَميِل.' لَِكْن جَيِ
َ
أ َْوِم اثلَّاِلِث  ُثمَّ يِف ايلْ َْوَم وََغًدا،  ْشيِف انلَّاَس ايلْ

َ
َوأ يَاِطنَي  الشَّ

ُقْدِس."ب 
ْ
ُيْقتَُل نَِبٌّ إِال يِف ال نَُّه ال 

َ
َبْعَدُهَما، أل َْوَم وََغًدا َوَما  َواِصَل َسَفِري ايلْ

ُ
أ ْن 

َ
أ
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ولكننا  ملاذا.  نعلم  ال  حنن  املسيح؟  يقتل  أن  يريد  هريودس  امللك  اكن  ملاذا  ترى 

يتقابل  مرة  أول  هذه  هريودس؟  سأهل  ماذا  رأى عيىس.  ملا  فرح  قد  امللك  أن  جند  هنا 

فيها االثنان. ماذا قال هريودس لعيىس؟ هل سأل عيىس ملاذا جترأت أن تدعوين ثعلبا؟ 

قبل  من  هلريودس  متوفرة  الفرصة  اكنت  هريودس.  ىلع  جياوب  لم  املسيح  لكن 

يلتوب عن رشه ويصلح أحواهلأ لكنه رفض يف ذلك الوقت، واآلن ضاعت الفرصة. ال 

بد أن سيدنا عيىس عرف أن الكالم لن ينفع مع امللك، الكالم لن ينفع مع هريودس. 

يَُردُّ  فلماذا  الرجل،  هذا  مع  فائدة  إىل  يؤدي  لن  انلقاش  عليه؟  املسيح  يَُردُّ  ملاذا  إذن 

؟ عليه

هو  املسيح  وكأن  قدامه.  معجزة  املسيح  يعمل  أن  يتمىن  اكن  هريودس  إن  ثم 

السحرية! لكن املسيح رفض أن يترصف وكأنه يعمل  بألعابه  يُسيل املشاهدين  العب 

املستهرت.  امللك  إلرضاء  املعجزية،  قوته  يستخدم  أن  رفض  انلاس.  لتسلية  املعجزات 

اكن  وربما  جدا،  امللك  يفرح  لاكن  امللك،  أمام  واحدة  معجزة  حىت  املسيح  عمل  لو 

يَُردَّ ىلع امللك ولو بكلمة واحدة! يطلق رساح املسيح. لكن عيىس رفض أن 

قرر  ذللك  أسئلته.   ىلع  يَُردُّ  وال  حيتقره  املسيح  أن  رأى  هذا.  من  امللك  غضب 

ألبسه  بأن  لعيىس  الشديد  احتقاره  عن  يعرب  أن  أراد  بل  املسيح،  يطلق  أال  هريودس 

رداء فاخرا.  

صديقني!  وبيالطس  هريودس  صار  هلذا  بيالطس.  إىل  عيىس  امللك  أرجع  ثم 

أرسل  بأن  هريودس  أكرم  بيالطس  صداقة.  إىل  العداوة  حتولت  واآلن  عدوين،  اكنا 

االثنان.  تصالح  عيىس.  إيله  أرجع  بأن  بيالطس  أكرم  وهريودس  يلحاكمه،  عيىس  هل 

السيئة  واملعاملة  الظلم  أساس  وىلع  رشير،  قرار  ىلع  مبنية  صداقة  بينهما  تكونت 

 .29 لعيىس
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والصالح،  العدالة  صف  يف  للوقوف  عظيمة  فرصة  جاءتهما  احلاكمان  هذان 

الوقوع  من  أيخ  يا  احذر  الفرصة.  ضيعا  لألسف  ولكنهما  عيىس.  برباءة  واحلكم 

غريك  كثريون  بها  يتمتع  ال  عظيمة  فرصة  اآلن  أمامك  أنت  الفاحش.  اخلطأ  هذا  يف 

ألنها غري متوفرة هلم. أنت تقرأ كالم اهلل احلق. أنت تقرأ رسالة املسيح معطي األمل 

تضيعها.  بشأن عيىس. ال  إجيابيا  قرارا  ثمينة عظيمة تلتخذ  فرصة  واحلياة. دليك 

أمام بيالطس للمرة اثلانية

"إِيَّاَك  َتُقوُل:  َزوَْجتُُه   ُ
َ

هل رَْسلَْت 
َ
أ َقَضاِء، 

ْ
ال ُكْريِسِّ  ىلَعَ  َجالًِسا  بِيالِطُس  اَكَن  ا  َولَمَّ

ٍم."أ 
ْ
ُحل يِف  بَِسبَِبِه  ا  َّْمُت ِجدًّ ل

َ
تَأ َْوَم  ايلْ ينِّ 

َ
اِلَح، أل الصَّ الرَُّجَل  َوَهَذا 

َوَوَضُعوُه  ْوِك  الشَّ ِمَن  تَاًجا  ُنُوُد 
ْ
اجل َوَضَفَر   . جُيدَْلَ ْن 

َ
بِأ َمَر 

َ
َوأ ِعيىَس  بِيالِطُس  َخَذ 

َ
فَأ

بَِك  ْهال 
َ
"أ َوَيُقولُوَن:  ِْه 

َ
إِيل ُموَن  َيتََقدَّ َخُذوا 

َ
َوأ  . رُْجَوايِنٌّ

ُ
أ لَْونُُه  رَِداًء  بَُسوُه 

ْ
ل
َ
َوأ ِسِه، 

ْ
َرأ ىلَعَ 

لِليَُهوِد:  َوقَاَل  ْخَرى 
ُ
أ ًة  َمرَّ بِيالِطُس  وََخَرَج  وَْجِهِه.  ىلَعَ  ِطُمونَُه 

ْ
يَل َوُهْم  َُهوِد!"  ايلْ َمِلَك  يَا 

وََعلَيِْه  ِعيىَس،  فََخَرَج  َذنٍْب."  يَّ 
َ
أ ِفيِه  ِجُد 

َ
أ ال  ينِّ 

َ
أ تِلَْعِرفُوا  ُْكْم 

َ
إِيل ْخرُِجُه 

ُ
َسأ "اُْنُظُروا، 

ُرَؤَساُء  َرآُه  ا  فَلَمَّ الرَُّجُل."  ُهَو  "َهَذا  بِيالِطُس:  لَُهْم  َفَقاَل   . رُْجوايِنُّ
ُ
األ َداُء  َوالرِّ ْوِك  الشَّ تَاُج 

َواْصِلبُوُه  ْنتُْم 
َ
أ "ُخُذوُه  بِيالِطُس:  لَُهْم  َفَقاَل  ِاْصِلبُْه."  "ِاْصِلبُْه،  رَصَُخوا:  ََرُس 

ْ
َواحل ْحبَاِر 

َ ْ
األ

ْن 
َ
أ ُب  جَيِ يَعِة  ِ

الرشَّ َهِذهِ  وََحَسَب  يَعٌة،  رَشِ َا 
َ

"نل َُهوُد:  ايلْ َجابَُه 
َ
أ َذنٍْب."  يَّ 

َ
أ ِفيِه  ِجُد 

َ
أ ينِّ ال 

َ
أل

 
َ

ا. فََرَجَع إِىل َكالَم، َخاَف ِجدًّ
ْ
ا َسِمَع بِيالِطُس َهَذا ال نَُّه اْبُن اهلِل." فَلَمَّ

َ
يِع أ نَُّه يَدَّ

َ
َيُموَت أل

بِيالِطُس:   ُ
َ

هل َفَقاَل  َعلَيِْه.  ِعيىَس  يَُردَّ  فَلَْم  نَْت؟" 
َ
أ ْيَن 

َ
أ "ِمْن  ِعيىَس:  َل 

َ
وََسأ َقرْصِ 

ْ
ال َداِخِل 

ْصِلبََك؟" 
َ
أ ْن 

َ
أ َطَة 

ْ
ل َوالسُّ ْطِلَقَك 

ُ
أ ْن 

َ
أ َطَة 

ْ
ل السُّ يِل  نَّ 

َ
أ َتْعلَُم  ال 

َ
أ تَُكلَِّميِن؟  ْن 

َ
أ تَْرفُُض  "َهْل 

َسلََّميِن  ي  ِ
َّ

فَاذل لَِك  ذِلَ لََك.  اهلُل  ْعَطاَها 
َ
أ يَُكْن  لَْم  لَْو  َعيَلَّ  َطٌة 

ْ
ُسل لََك  "لَيَْس  َجابَُه ِعيىَس: 

َ
أ
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ْعَظُم."أ 
َ
أ َذْنبُُه  َْك 

َ
إِيل

ُتْم  ْحرَضْ
َ
أ ْنتُْم 

َ
"أ لَُهْم:  َوقَاَل  َمًعا.  ْعَب  َوالشَّ َقاَدَة 

ْ
َوال ْحبَاِر 

َ
األ ُرَؤَساَء  بِيالِطُس  فََداَع 

اَمُكْم  قُدَّ َمَعُه  ْقُت  َحقَّ نَا 
َ
َوأ اثلَّْوَرِة،  ىلَعَ  ْعَب  الشَّ حُيَرُِّض  إِنَُّه  تُْم 

ْ
َوقُل ْخَص  الشَّ َهَذا  يِل 

ٍء،  يَشْ يَّ 
َ
أ وََجَد  ِهرُيوِدُس  َوال  ُه.  ِضدَّ ُموَنَها  ُتَقدِّ الَّيِت  ْكَوى  لِلشَّ َساٍس 

َ
أ يَّ 

َ
أ ِجْد 

َ
أ فَلَْم 

َواَكَن  اَحُه."  رَسَ ْطِلُق 
ُ
َوأ ُه  ْجدِلُ

َ
َسأ إَِذْن  َمْوَت. 

ْ
ال يَْستَِحقُّ  َما  َيْفَعْل  لَْم  َفُهَو  ْنَا. 

َ
إِيل رَْجَعُه 

َ
أ نَُّه 

َ
أل

ُه 
ْ
"اُْقتُل َمًعا:  لُكُُّه  ُْمُهوُر 

ْ
اجل َخ  فَرَصَ ِعيِد. 

ْ
ال يِف  َواِحًدا  َسِجينًا  لَُهْم  ُيْطِلَق  ْن 

َ
أ بِيالِطَس  ىلَعَ 

َحَدثَْت  ثَْوَرٍة  بَِسبَِب  ْجِن  السِّ يِف  يِقَ 
ْ
ل
ُ
أ قَْد  َهَذا،  َعبَّاٍس  اْبُن  َواَكَن  َعبَّاٍس."  اْبَن  َا 

َ
نل ْطِلْق 

َ
َوأ

فََخاَطَب  ِعيىَس،  اَح  رَسَ ُيْطِلَق  ْن 
َ
أ يُِريُد  اَكَن  بِيالِطَس  لَِكنَّ  َقتٍْل.  َوجِلَِريَمِة  َمِدينَِة 

ْ
ال يِف 

ثَاثِلًَة  ًة  َمرَّ فََكََّمُهْم  ِاْصِلبُْه!"  "ِاْصِلبُْه!  اِخ:  َ بِالرصُّ َعلَيِْه  وا  رَدُّ لَِكنَُّهْم  ْخَرى، 
ُ
أ ًة  َمرَّ ُْمُهوَر 

ْ
اجل

لَِك  ذِلَ َمْوَت، 
ْ
ال يَْستَِحقُّ  َما  ِفيِه  ِجُد 

َ
أ ال  نَا 

َ
أ اْرتََكبَُه؟  ي  ِ

َّ
اذل نُْب  اذلَّ ُهَو  َما  "لَِماَذا؟  َوقَاَل: 

يَْصِلبَُه.  ْن 
َ
أ َصْوتِِهْم  ىلْعَ 

َ
بِأ َورَصَُخوا  َطلَِبِهْم،  ىلَعَ  وا  رَصُّ

َ
أ لَِكنَُّهْم  اَحُه."  رَسَ ْطِلُق 

ُ
َوأ ُه  ْجدِلُ

َ
َسأ

َطلَبُوُه،  ي  ِ
َّ

اذل الرَُّجِل  اَح  رَسَ ْطلََق 
َ
أ َطلَبَُهْم.  َيْمنََحُهْم  ْن 

َ
أ بِيالِطُس  َر  َفَقرَّ اُخُهْم.  رُصَ وََغلََب 

ْعَطاُهْم ِعيىَس يِلَْعَملُوا بِِه َما َشاُءوا.ب 
َ
َقتِْل، َوأ

ْ
ْجِن بَِسبَِب اثلَّْوَرِة َوال ي اَكَن يِف السِّ ِ

َّ
ِي اذل

َ
أ

يصلبه.  بأن  احلاكم  وطابلوا  يموت،  أن  يستحق  بأنه  والعامة  الغواغء  رصخ 

لكن اكن احلاكم يدرك جيدا أن عيىس بريء وأن رؤساء ادلين أحرضوه إيله بسبب 

احلسد. 

واكن  املسجونني.  من  واحدا  للشعب  يطلق  أن  العيد  يف  احلاكم  اعدة  من  اكن 

اإلعدام  سياليق  وربما اكن  وثورة،  قتل  عقوبة  يؤدي  عباس  ابن  اسمه  مسجون  هناك 

ربما  عيىس.  هلم  يطلق  أن  اجلمهور  ىلع  بيالطس  اقرتح  جلرائمه.  بعد  فيما  بالصلب 

ابن عباس سيخافون، أي سيخافون من إطالق  بإطالق  إن هددهم  أنه  بيالطس  ظن 
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أنهم سيختارون إطالق عيىس.  جمرم خطري. ربما اكن يظن 

عيىس.  وقتل  عباس  ابن  بإطالق  يلطابلوا  الشعب  حرضوا  ادلين  رؤساء  لكن   

طلبوا إطالق رساح ابن عباس بدال من عيىس! يا للعجب! اتهموا عيىس باتلمرد وأنه 

حيرض انلاس ىلع اثلورة، ومع ذلك هم هنا يطلبون إطالق رساح سجني حمكوم عليه 

بسبب اتلمرد واثلورة. وهنا نسأل: أي منطق هذا؟أ 

نَُّه 
َ
أل َيُموَت  ْن 

َ
أ ُب  جَيِ يَعِة  ِ

الرشَّ َهِذهِ  وََحَسَب  يَعٌة،  رَشِ َا 
َ

"نل بليالطس:  ايلهود  قال 

َداِخِل   
َ

إِىل فََرَجَع  ا.  ِجدًّ َخاَف  َكالَم، 
ْ
ال َهَذا  بِيالِطُس  َسِمَع  ا  فَلَمَّ اهلِل."  اْبُن  نَُّه 

َ
أ يِع  يَدَّ

َعلَيِْه.ب  يَُردَّ ِعيىَس  فَلَْم  نَْت؟" 
َ
أ ْيَن 

َ
أ "ِمْن  َل ِعيىَس: 

َ
َقرْصِ وََسأ

ْ
ال

ملا  ابن اهلل."  أنه  "يديع  أنه  ايلهود ضد عيىس يه  قدمها  اليت  اتلهم  إذن إحدى 

تأيت  اآلهلة  أن  يعتقد  اكن  روماين  أنه  باعتبار  ألنه  ملاذا؟  خاف.  هذا،  بيالطس  سمع 

هو  الشخص  هذا  "لعل  نفسه:  يف  قال  ربما  البرش.  مع  وتسكن  األرض،  إىل  أحيانا 

لم يكن  أنت؟"  أين  "من  بيالطس عيىس:  بإعدامه؟" وهلذا سأل  هلإ، فكيف أحكم 

أو قرية؟" ال.  أين تقيم ويف أي مدينة  السؤال: "من أي بدلة أنت؟  احلاكم يعين بهذا 

ألننا رأينا أن بيالطس أدرك أن عيىس من اجلليل، وذللك أرسله منذ ساعة تقريبا إىل 

أم من  األرض،  هنا؟ من  أنت من  "هل  يعين:  احلاكم  بل اكن  اجلليل.  هريودس ملك 

الرد هنا ال ينفع وال جيدي وال يغري شيئا. السماء؟" وهلذا لم يرد عيىس عليه. 

فأعلن بيالطس أن املتهم بريء. ولكنه قال إنه سيعاقبه ويطلقه! كيف يا هذا! 

يرتكب  لم  عيىس  أن  أعلنت  أنت  الربيء؟  تعاقب  كيف  أعوج!  منطق  من  هل  يا 

املنطق  هذا  ىلع  وبناء  تعاقبه؟  جرم  أي  وىلع  تعاقبه،  فكيف  العقاب،  يستحق  شيئا 

وأطلق  مصلوبا،  عيىس  يقتل  بأن  وحكم  مرادهم  احلاكم  منحهم  الغريب،  امللتوي 
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الوديع  والربيء  حرا،  أصبح  احلكم  نظام  قلب  حاول  اذلي  اثلوري  حرا.  عباس  ابن 

عِدَم ماكن املجرم.
ُ
أ السالم،  صاحب 

وبذلك صدر احلكم حتت ضغط رؤساء ادلين ورصاخ انلاس. لقد تعاونت قوة 

االحتالل الروماين مع القيادة ادلينية ايلهودية ضد شخص واحد أعزل تلصفيته! اكن 

هو اإلنسان الوحيد الاكمل اذلي اعش يف أرضنا، وقرروا إزاتله.

وكما طالب اجلمهور بصلبه وإطالق رساح ابن عباس القاتل، حنن أيضا، حبياتنا 

وإعطاء  عيىس  بصلب  طابلنا  معنوية  بطريقة  الصالح،  غري  وسلوكنا  القويمة  غري 

نسمع  أو  نواجه  حني  جمتمعنا  يف  ايلوم  نتعجب  فهل  يستحقون.أ  ال  ملن  واحلياة  احلرية 

اتهامات ظاملة ومنطق أعوج ملتٍو يف ادلفاع؟ أنظمة قضائية غري اعدلة وعن  عن 

هذا  قتل  من  برئ  أنه  للجماهري  يعلن  أن  أخرى  بطريقة  بيالطس  حاول  وهنا 

نَا بَِريٌء ِمْن َدِم َهَذا 
َ
اَم انلَّاِس َوقَاَل: "أ َخَذ َماًء وََغَسَل يََديِْه قُدَّ

َ
الرجل الصالح، ذللك: "أ

وال  روماين،  بقائد  يليق  ال  ضعفا  احلاكم  أظهر  لقد  نَُكْم!"ب 
ْ
َشأ ْنتُْم 

َ
أ َدبُِّروا  الرَُّجِل، 

ندري كيف أمكنه أن يعيش مع نفسه بعد هذا اتلرصف املخجل اذلي يدل ىلع ُجنب 

ْوالِدنَا."ت 
َ
أ فظيع! ولكن الشعب رد ىلع هذا بأن أعلن بهل وغباء: "َدُمُه َعلَيْنَا وىلََعَ 

انلور  يرفضون  إنهم  خطرية.  لكمات  هذه  وأوالدنا!  حنن  قتله،  عن  مسئولون  حنن  أي: 

بهذه  أنفسهم  ىلع  وحيكمون  الظلم.  ويفضلون  الصالح  يرفضون  الظالم،  وحيتضنون 

من  ترى هل تلصوا  أوالدهم.  أيضا ىلع  بل  فقط  أنفسهم  وليس ىلع  الفظيعة،  اللعنة 

وبعد  احلادثة  هذه  من  فرتة  بعد  وأوالدهم؟  أنفسهم  ىلع  به  قضوا  اذلي  احلكم  هذا 

يستجوب  األحبار  رئيس  اكن  وبينما  السماء،  إىل  وصعوده  املوت  من  املسيح  قيامة 

ادليين  القائد  هذا  قال  املسيح،  باسم  يعملونها  اكنوا  اليت  معجزاتهم  بسبب  الرسل 

أ أع 3: 15-14

ب مت 27: 24

ت مت 27: 25
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َقتِْل  َمْسئُويِلََّة  َعلَيْنَا  ُقوا 
ْ
تُل ْن 

َ
أ َوتُِريُدوَن  بِتَْعِليِمُكْم،  ُقْدَس 

ْ
ال ُتُم 

ْ
َمأل ")أنتم(  للرسل: 

الضمري! تأنيب  بدأ  لقد  الرَُّجِل!"أ  َهَذا 

اذلي  احلكم  هذا  وعواقب  نتائج  يُدركون  اكنوا  هل  الكالم،  ذلك  قالوا  حني  ثم 

قضوا به ىلع أنفسهم وىلع أوالدهم؟ حيدثنا اتلاريخ بأن عقابا شديدا حل بأهل القدس 

القدس يف اعم  ايلهود يف  تمرد  ملا  إنه  يوسيفوس  املؤرخ  فيقول  انقضاء ذلك اجليل.  قبل 

صلبهم  اذلين  ايلهود  عدد  لكرثة  أنه  دلرجة  رهيبا  انتقاما  منهم  الرومان  انتقم  م،   70

الرومان، لم يعد يوجد خشب يف مدينة القدس لعمل صلبان أخرى! 

نفهم  ايلوم  الرجل!"ب حنن  هو  "هذا  وقال:  ايلهود  إىل  بيالطس عيىس  أخرج  ثم 

معىن أعمق مما قصده بيالطس. هذا هو الرجل، الكمة صار رجال، وهذا هو! اهلل صار 
برشا، وهذا هو! هذا هو الرجل، آدم األخريت، اذلي هو اتلعبري الصادق عن جوهر اهلل.ث

رضبوه ولطموه وهزأوا به 

وَن وَْجَهُه  ُبونَُه، َوُيَغطُّ وَن بِِه َويرْضِ
ُ
َيْهَزأ يَن اَكنُوا حَيُْرُسوَن ِعيىَس، اَكنُوا  ِ

َّ
َوالرَِّجاُل اذل

َكِثرَيًة.ج  ْخَرى 
ُ
أ َشتَائَِم  ِْه 

َ
إِيل ُهوا  َووَجَّ َبَك؟"  َمْن رَضَ  ،

ْ
"تَنَبَّأ  : ُ َوَيُقولُوَن هلَ

به  يهزأ  وبعضهم  عليه،  يبصق  فبعضهم  بعيىس،  يهزأون  والراعع  اجلنود  أخذ 

وجهه،  ىلع  يلطمه  وبعضهم  ورأسه  ظهره  ىلع  بعصا  يرضبه  وبعضهم  منه،  ويسخر 

من  اجلدل  اكن  جدلوه.  ذلك  بعد  ثم  وحلمه.  جدله  فيمزق  حليته  شعر  ينتف  وبعضهم 

عنه  يزنعون  الوقت،  ذلك  يف  جُيدل  من  لك  واكن  الروماين.  القانون  يف  العقوبات  أقىس 

أ أع 5: 28

ب يو 19: 5

ت 1كور 15: 45

ث عب 1: 3

ج لو 22: 65-63
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ثيابه ما عدا الرسوال، ثم يربطون يديه مع رجليه، ويطرحونه ىلع األرض. واكن السوط 

من  قطعة  طرف  لك  نهاية  ويف  أطراف  عدة  منها  تتفرع  يد  وهل  املتني  اجلدل  من  يُصنع 

وكثريا  ادلم.  ويفجر  اللحم  يمزق  اجلسم  يزنل ىلع  السوط حني  العظم. اكن  أو  احلديد 

يفقد عينيه وأسنانه يف عملية اجلدل.  اإلنسان  ما اكن 

بهذا السوط نزلوا ىلع جسم املسيح الطاهر بال شفقة، وبال رمحة، وبال إنسانية. 

َظْهِري  لَُهْم  ْعَطيُْت 
َ
"أ إشعيا:  انلب  لسان  ىلع  املسيح  قال  دمه.  وسال  ظهره  تمزق 

من  أليس  َْصِق."أ  َوابلْ اإِلَهانَِة  َعِن  وَْجيِه  ْحِجْب 
َ
أ َولَْم  َذقيِْن،  يِلَنِْتُفوا  يَّ  وََخدَّ ُبويِن،  يِلَرْضِ

األزيل  اإلهل  ويلكمونه؟  ويلطمونه  األزيل  اهلل  ابن  وجيدلون  يرضبون  أنهم  الغريب 

بسبب  هذا  لك  الطريقة!  بهذه  به  ويهزأون  وجهه  ىلع  يتفلون  نفسه،  اهلل  الرسمدي! 

ذنوبنا؛ ذنب أنا وذنبك أنت! نعم، ذنوبنا جاءت به من عرش السماء إىل معلف ابلقر 

الصليب! إىل  ثم 

َما  لُكَّ  حَيَْفُظ  ي  ِ
َّ

َواذل َجْوَهِرهِ،  َعْن  اِدُق  الصَّ َواتلَّْعِبرُي  اهلِل،  َجالِل  ِضيَاُء  "ُهَو  اذلي 

املسيح  به كما شاءوا.  واحتقروه وهزأوا  وأهانوه  َقِديَرِة"ب جدلوه 
ْ
ال بَِكِلَمِتِه  َكْوِن 

ْ
ال يِف 

ىلع  تفلوا  السماء،  اكئنات  هل  وتسجد  املالئكة  باسمه  تسبح  اذلي  القدير  الكريم 

ورضبوه!  ولطموه  وجهه 

تاج الشوك30

ِسِه.ت 
ْ
َرأ َوَوَضُعوُه ىلَعَ  ْوِك  الشَّ ِمَن  تَاًجا  َوَضَفُروا 

الشوك وغرزوه يف  تاجا من  العذاب والسخرية، فضفروا  لم يكتفوا بكل هذا 

أ إش 50: 6

ب عب 1: 3

ت مت 27: 29؛ يو 19: 2
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اثلوب  هذا  العسكر  وضع  أرجواين.  أو  بنفسيج  لونه  ثوبا  يلبسون  امللوك  اكن  جبينه. 

رأسه،  ىلع  تاًجا  يلبس  وامللك  به.  واستهزائهم  هل  احتقارهم  يف  يلبالغوا  عيىس  ىلع 

ذللك وضع العسكر تاًجا من الشوك ىلع رأس املسيح، أيضا ليسخروا منه ويهزأوا به. 

أجلنا،  من  منها،  ادلم  ر  تفجَّ واليت  بالشوك،  توجوها  اليت  الرأس  هذه  ولكن 

السماء وسط  بأروع من جنوم  بإلكيل اجلالل اذلي يتألأل  تتوج  فيه  ايلوم اذلي  سيأيت 

هو  عيىس  سيكون  األيام،  من  يوم  يف  نعم،  وصاحلني.31  مالئكة  من  املاليني  تسبيح 

حيكم  أن  نلفسه  سمح  لقد  حياكمهم.  ليك  اخللق  مجيع  أمامه  فيقف  العاملني  قايض 

والسالم  احلرية  ويمنحنا  عّنا،  بداًل  الفداء  هو  ليك يكون  ملاذا؟  باملوت.  عليه  انلاس 

العسكر،  به  والقوة، هزأ  والعظمة واجلربوت  الكون، صاحب اجلالل  به. رّب  آمنا  إذا 

ورضبوه بعصا ىلع رأسه، وبصقوا عليه وسخروا منه. ملاذا؟ ليك يكرمنا حنن ويعطينا 

الطيور  يكسو  اذلي  العاملني  خالق  به.  آمنا  إذا  اخللود  حياة  يف  والربكة  اجلالل 

نفسه،  املسيح عيىس  به عريه،  بما يكسو  االنسان  َويِِمنُّ ىلع  بأبىه بلاس  وانلباتات 

ثوب  اآلثمني  العرايا  حنن  يُلبسنا  اذلي  هو  أنه  مع  عريانًا.  وصلبوه  ثيابه  عنه  نزعوا 

املسيح  األسياد،  وسيد  امللوك  ملك  به.  آمنا  إذا  وذلك  والطهارة،  واتلقوى  الصالح 

عيىس، رفضه انلاس وقالوا إنهم لم يريدوا أن يملك عليهم. لقد سمح هو بأن جيري 

هذا معه! ملاذا؟ ليك يقبلنا هو يف ملكه األبدي، وجُيلسنا ىلع عروش معه، ويضع ىلع 

الُمعلم  املسيح،  عيىس  به.  آمنا  إذا  معه،  نلملك  واجلالل  ابلهاء  من  تيجانًا  رؤوسنا 

الوديع  وامللك  العطوف،  احلنون  واهلادي  الرحيم،  املحب  والفادي  املسالم،  الرقيق 

واخللود،  احلياة  نلا  وينري  نلا  املوت  يهزم  ليك  ملاذا؟  ميتة.  وأحقر  أشنع  مات  اللطيف، 

به. آمنا  إذا 
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خرج إىل اجللجثة

يَِّة  َوبِالِعرْبِ ُْمُجَمُة، 
ْ
اجل اْسُمُه  ي  ِ

َّ
اذل َماَكِن 

ْ
ال  

َ
إِىل َصِليبَُه  َحاِمٌل  َوُهَو  ِعيىَس  وََخَرَج 

.أ  ُجثَُة
ْ
ُل

ْ
اجل

حَيِْمَل  ْن 
َ
أ وُه  ْجرَبُ

َ
فَأ َسْمَعاُن،  اْسُمُه  َواِن  َقرْيَ

ْ
ال ِمَن  رَُجال  قَابَلُوا  َخارِِجنَي،  اَكنُوا  ا  َولَمَّ

ِعيَسـى.ب َصِليَب 

بالصلب  عليه  املحكوم  الشخص  واكن  املدينة،ت  خارج  اإلعدام  ماكن  اكن 

ا بأن حيمل صليبه إىل ماكن اإلعدام.ث هذا لإلمعان يف إذالهل واحتقاره. اكن محل 
َ

مطابل

الصليب فضيحة واعرا وعيبًا. اكن جتربة قاسية للمشاعر اإلنسانية. اكن إضافة صعبة 

وزيادة رهيبة فوق العقاب نفسه. محل عيىس الصليب وسار به. وقادوه إىل ماكن اسمه 

ُيْعدمون  اذلين اكنوا  القتىل  بسبب مجاجم  االسم  بهذا  ربما ديع  أو اجلمجمة.  اجللجثة 

هناك.

اثلقيل.32  احلمل  املسيح سقط حتت  أن  يبدو  الصليب،  بعد فرتة من محل  لكن 

صعبة  اكنت  األخرية  السااعت  أحداث  الشديد.  واإلعياء  واإلجهاد  اتلعب  َغلَبَه 

سهال،  عشاء  يكن  لم  السابقة:  الليلة  يف  العشاء  منذ  اعناه  اذلي  األلم  تأمل  للغاية. 

البستان،  يف  الصالة  يف  وعراكه  ثم جهاده  ُمتَوتر.  ثقيل  الغرفة مشحونة بو  بل اكنت 

وهجوم  يهوذا،  خيانة  ثم  ليساعده،  جاء  مالاك  أن  دلرجة  الشديد  بالضعف  وشعوره 

يواجهه،  وَهْجَر اتلالميذ هل وهروبهم من حوهل يف أصعب ظرف  للقبض عليه،  احلرس 

منه  والسخرية  املرائني،  املنافقني  ادلين  جملس  أعضاء  يد  عيل  اجلائرة  واملحاكمة 

يعرفه  حىت  أو  بصلة  هل  يمت  أنه  أتباعه  أبرز  وإنكار  قيافا،  قرص  يف  به  واالستهزاء 

أ يو 19: 17

ب مت 27: 32

ت خر 29: 14؛ ال 4: 12، 21؛ 9: 11؛ 16: 27؛ عد 15: 35؛ 19: 3؛ يو 19: 20؛ عب 13: 13-12

ث يو 19: 17-16
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جمرد معرفة سطحية، واملحاكمة أمام حاكم ظالم، وأمام ملك فاجر، ثم إىل احلاكم 

الشوك،  وتاج  والرضب  اجلدل  ثم  بالصلب،  ضده  احلكم  وإصدار  أخرى،  مرة  الظالم 

وما جاء مع لك هذا من عذاب جسماين رهيب وآالم نفسية واعطفية فظيعة، ومعاملة 

هل... العسكر 

لك هذا اكن هل تأثري شديد يف املسيح. أنا ال أدري كيف أمكنه أن حيمل الصليب 

اثلقيل.  احِلْمل  ذلك  حتت  سريه  يف  يستمر  أن  يمكنه  لم  خطوات.  بضع  ولو  به  ويسري 

صليبه. يلحمل  آخر  رجال  روا  فسخَّ

يِف،  الرِّ ِمَن  َراِجًعا  ِريِق  الطَّ يِف  َوُروفَا،  ِاْسَكنَْدَر  بُو 
َ
أ  ، َوايِنُّ َقرْيَ

ْ
ال َسْمَعاُن  َواَكَن 

ِعيَسـى.أ َصِليَب  حَيِْمَل  ْن 
َ
أ وُه  ْجرَبُ

َ
فَأ

َعلَيِْه  َوَوَضُعوا  يِف،  الرِّ ِمَن  َراِجٌع  َوُهَو  َوايِنَّ  َقرْيَ
ْ
ال َسْمَعاَن  ْمَسُكوا 

َ
أ َخُذوُه، 

َ
أ ا  فَلَمَّ

ِعيَسـى.ب َوَراَء  يِلَْحِملَُه  ِليَب  الصَّ

الكتاب؟ يقول عنه  ماذا  القريواين.  سمعان 

إنها مدينة القريوان املوجودة حايلا  1. القريواين. أي من القريوان، يقول ابلعض 

يف تونس. 

حيدث؟  اكن  ما  سمعان  أدرك  هل  ابلنية.  قوي  أنه  رأوا  ألنهم  ربما  أمسكوه.   .2

الويح  يذكر  أن  دلرجة  فيها  مهما  العبا  أصبح  اليت  القصة  تفصيالت  يعرف  اكن  هل 

العديدة؟ واألجيال  الطويلة  القرون  هذه  معنا  فتبىق  وقصته  اسمه  الكريم 

3. أجربوه. أي بغري رغبته.

أو اكنت  من حقله،  راجع  اآلن  وهو  فالحا  ربما اكن  الريف.  من  راجعا  4. اكن 

الريف. دليه مهمة يف 

أ مر 15: 21

ب لو 23: 26
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صليب  سمعان  مَحَل  خمترصة،  وجزية  ولفرتة  يلحمله.  الصليب  عليه  وضعوا   .5

عيىس،  عن  بديال  أصبح  فقد  لكه.  اتلاريخ  يف  أحد  يعمله  لم  ما  عِمل  وبذلك  عيىس. 

ملوك  عليه  حيصل  لم  الرجل،  هذا  عليه  حصل  كبري  رشف  من  هل  ويا  صليبه!  حيمل 

مِحْل حامل األمحال! مَحَل  وعظماء. سمعان 

عيىس  قال  ماذا  بركة!  أيُّ  حظ!  أيُّ  عيىس.  وراء  سمعان  سار  عيىس.  وراء   .6

لسمعان اذلي اكن يسري وراءه؟ هل تظن أنه فات ىلع عيىس أن يشكره ىلع مساعدته؟ 

من جمرد  وأهم  أعمق  بطريقة  مع عيىس  الوقت  ذلك  تقابل يف  أن سمعان  أشك  لست 

أبدية  بطريقة  الفادي  مع  تقابل  الرجل  هذا  أن  أشك  لست  الفادي.  صليب  مَحْل 

ع  يُقطِّ اكن  اذلي  األلم  مع  لعيىس،  وبالنسبة  واخللود.  السماء  أبواب  لإلفرييق  فتحت 

أخرى  نفسا  اخللود  حلياة  حيصد  ادلامية،  ورأسه  املجروح،  وجسمه  الربيئة،  نفسه 

املبارك. الفادي  تاج  ثمينة، جوهرة اغيلة يف 

33؛ روفا: ربما هو   :19 املذكور يف أع  أبو اسكندر وروفا. اسكندر: ربما هو   .7

املذكور يف رو 16: 13.

َن 
ْ
ِول

ْ
َوُيَول ِطْمَن 

ْ
يَل ُكنَّ  َكِثرَياٌت  نَِساٌء  ِضْمِنِهْم  ِمْن  انلَّاِس  ِمَن  َكِبرٌي  َعَدٌد  َوتَِبَعُه   

ابِْكنَي  بَِل   ، َعيَلَّ َتبِْكنَي  ال  ُقْدِس، 
ْ
ال َبنَاَت  "يَا  َوقَاَل:  ِْهنَّ 

َ
إِيل ِعيىَس  ََفَت  فَاتلْ َعلَيِْه. 

َعَواقِِر، 
ْ
لِل 'َهِنيئًا  انلَّاُس،  َيُقوُل  ِحنَي  َوقٌْت  يِت 

ْ
َسيَأ نَُّه 

َ
أل  . ْوالِدُكنَّ

َ
أ وىلََعَ  ْنُفِسُكنَّ 

َ
أ ىلَعَ 

ِجبَاِل، 'اْسُقِطي َعلَيْنَا.' 
ْ
َوقِْت َيُقولُوَن لِل

ْ
َن َولَْم يُْرِضْعَن.' يِف َذلَِك ال

ْ
َولِلنَِّساِء الاليِت لَْم حَيْبَل

حَيُْدُث  َفَماَذا  اِء،  رَْضَ
ْ
اخل َجَرِة  بِالشَّ َهَذا  َيْعَملُوَن  انلَّاُس  اَكَن  إِْن  نَُّه 

َ
أل ينَا.'  'َغطِّ َولِلتِّالِل، 

َتيْبَُس؟"أ  ِعنَْدَما 

السابق  األحد  يوم  يف  يتألم.  اكن  ألنه  وترصخ  وتلطم  عليه  تبيك  النساء  اكنت 

أ لو 23: 31-27



126

هلذا، بكى هو ىلع القدس ألنها رفضت أن تدرك وتفهم أن اهلل جاءها فيه ملعونتها.أ 

وقاسية  وصعبة  شديدة  أيام  من  فيحذرهن  عليه  النساء  تبيك  اجلمعة،  يوم  وايلوم، 

واإليمان  اتلوبة  بل   ، عيلَّ ابلاكء  هو  املهم  "ليس  هلن:  يقول  وكأنه  القدس.  ىلع  ستأيت 

السااعت  سأاعنيه خالل  اذلي  الصليب  وعذاب  اآلن،  أنا يف عذاب  برساليت. صحيح 

القادمة سيكون أشد مما أنا فيه اآلن، لكين أحتمل لك هذا من أجلكم. فاملهم هو أن 

درسا  هنا  أرى  احلقيقة  يف  الغنية."  اهلل  نعمة  وىلع  لكم  فدايئ  ىلع  وتتكوا  ب  تؤمنوا 

الصادقة واإليمان احلق. باتلوبة  نلجأ إىل املسيح  أننا  املهم جدا  خطريا نلا. من 

أن  يعترب  املجتمع  بينما  يهنئُها  كيف  العاقر؟  املرأة  املسيح  يمدح  كيف  لكن 

مدينة  ألهل  منه  إنذار  آخر  هو  هذا  اكن  لعنة؟  هو  األطفال  إجناب  ىلع  املقدرة  عدم 

الَم!"ب واذلي حدث هو أنه  ي جَيْلُُب )لَُهُم( السَّ ِ
َّ

القدس بما سيحدث هلم لرفضهم "اذل

السالم  طريق  ال  القدس،  أهل  اختار  فعال.  الكالم  هذا  حتقق  سنة   40 من  أقل  بعد 

القدس  أهل  فخرس  روما،  بمواجهة  احلرب  طريق  بل  الفادي،  املسيح  عيىس  بقبول 

السالم  رسالة  يه  اليت  رساتله  ورفضوا  احلق،  امللك  هو  رفضوه  خسارة.  رَشَّ  احلرب 

الرومان  يذحبهم  أطفاال  ينجنب  لم  الاليت  للنساء  هنيئا  هو،  املعىن  إذن  واألمان. 
عذاب.33 أشدَّ  ويعذبونهم  مجامجهم  وحيطمون 

وه وهو اذلي اكن أصال يلبس  وملا وصلوا إىل ماكن اإلعدام، عروه من ثيابه.ت َعرَّ

يسيل  اذلي اكن  دِمِه  يغطيه سوى  بينهم ال  فوقف  وابلهاء. ساتر عيوبِنا عروه!  اجلالل 

جروحه!  من 

العري إهدار للكرامة. ارتكب حام بن  يرانا انلاس عرايا. يف  حنن ال حنب أن 

أبيه وخرج وأخرب  أبيه نوح ووجده عريانا، فرأى ُعري  نوح احلماقة حني دخل خيمة 

أ لو 19: 44-41

ب لو 19: 42

ت يو 19: 24-23
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هتلر  جنود  اكن  حام.أ  نسل  ىلع  اللعنة  حتل  أن  يف  السبب  اكن  اتلرصف  هذا  أخويه. 

حني  اعملية  ضجة  حدثت  الغاز.  غرف  إىل  عرايا  ونساء  رجال  من  املساجني  يسوقون 

أصدر املسئولون يف أحد سجون العراق أمرا للمساجني بأن يرتاكموا يف غرفة السجن 

عرايا. 

عريان  وخلقك،  خلقين  اذلي  الطاهر،  الرشيف،  الكريم،  اهلل،  ابن  املسيح  وهنا 

بال ثياب، أمام اللك من رجال ونساء، ومن أقارب وأتباع وأصحاب ومعارف وعسكر 

وراعع! يا هل من موقف شديد الصعوبة! ويا هلا من إهانة ال توصف، وحتقري بال حدود!

ْعَب  الشَّ َر  ُيَطهِّ ِليَكْ  َمِدينَِة، 
ْ
ال ابَِة  بَوَّ َخاِرَج  ِعيىَس  ََّم  ل

َ
"تَأ الرشيف:  اإلجنيل  يقول 

إنهم أخذوا  قلنا من قبل  َمَعُه."ب  َعاَر 
ْ
ال ِْمَل 

َ
َوحن ُمَخيَِّم، 

ْ
ال َخاِرَج  ِْه 

َ
إِيل إَِذْن  نِلَْخُرْج  بَِدِمِه. 

املسيح خارج مدينة القدس وصلبوه هناك. والويح هنا يعمل مقارنة بني املاكن اذلي 

يف  سفرهم  أثناء  موىس  شعب  خميم  خارج  اكنت  اليت  واملنطقة  املسيح،  فيه  صلب 

سيناء.  صحراء 

العبادة  خيمة  حول  برتتيب  املختلفة  القبائل  حتل  منظما،  نفسه  املخيم  اكن 

يوجد لك يشء كريه.  املرتب اكن  املنظم  انلظيف  املخيم  املقدسة. ولكن خارج هذا 

فهناك، يف اخلارج، جتد املرىض بالربص. بما أن هذا املرض اجلدلي خطرٌي وُمْعٍد، اكن ال 

األصحاء.  بني  به  العدوى  تنترش  ال  ليك  الشعب  به خارج خميم  املصابني  من عزل  بد 

ثم أيضا خارج املخيم اكن ماكن إعدام املجرمني من زناة، ومن يكرسون رشيعة يوم 

قذرا  ماكنا  املخيم  أي اكن خارج  وغرِيهم.ت  والقتلة،  األصنام،  يعبدون  ومن  السبت، 

كريها. جنسا 

املخيم.  خارج  الصليب  ىلع  املسيح  مات  رمزية،  بطريقة  إنه  يقول  هنا  والويح 

أ تك 9: 25-22

ب عب 13: 13-12

ت ال 24: 14؛ عد 15: 35-36؛ 19: 3؛ 1مل 21: 13 قارن يو 19: 20
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ىلع  مات  وهناك  الكريه،  انلجس  املاكن  اجلمجمة،  ماكن  اجللجثة،  إىل  أخذوه  نعم 

يكن  لم  والقتل.  واملرض  واللعنة  العار  ماكن  هناك،  ماكننا  أخذ  أجلنا.  من  الصليب 

ذلك ماكنه، ألن ماكنه هو حيث الطهارة والقداسة والصالح واجلالل واملجد وابلهاء. 

ماكنه هو حيث تعبده املالئكة يف السماء. بل اكن ذلك املاكن غريبا عليه، وهو نفسه 

اكن غريبا يف ذلك املاكن! ولكنه هناك دفع اثلمن، ثمن فدائنا بأن مات من أجلنا. ملا 

وأبرص  ومنبوذ  مرفوض  وكأنه  عنا،  نائبا  اكن  املخيم،  خارج  الصليب  ىلع  معلقا  اكن 

ماكننا  هو  هذا  اكن  حنن.  حكمنا  هو  هذا  اكن  باإلعدام.  عليه  حمكوم  وجمرم  ومطرود 

حنن.

وادلرس نلا هنا هو أن عيىس احتمل لك هذا من أجلنا، ذللك جيب أن نكون 

العار معه. ىلع استعداد ألن خنرج إيله خارج املخيم أيضا نلحمل 

ومسكن  خمدر  عقار  هذا  َب.أ  يرَْشَ ْن 
َ
أ فََرفََض   ، بُِمرٍّ خَمْلُوَطًة  َخًْرا   ُ

َ
هل ُموا  قَدَّ ُثمَّ 

لأللم. رفض املسيح أن يرشبه. أراد أن يعاين األلم بكل قسوته وبال تفيف.

تنفيذ الصلب

ُهنَاَك.ب  َوَصلَبُوُه 

دين  وأرفع  أسىم  أصحاب  ايلهود  والرومان!  ايلهود  صلبه؟  اذلي  من  وصلبوه. 

الوقت! فاذلين صلبوا  الوقت! والرومان أصحاب أحسن حكومة حىت ذلك  حىت ذلك 

املجتمع واتلافهني. بل اكنوا  اللصوص واملجرمني وال حثالة  لم يكونوا  عيىس وقتلوه 

ورجال  والفقهاِء  والسياسيني،  واألساتذة  واملحامني،  والقضاة  واحلاكم،  القادة  من 

ادلين، من أىلع طبقات املجتمع وأكرثهم احرتاما يف نظر انلاس!

أ مت 27: 34؛ مر 15: 23

ب يو 19: 18
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لم  اذلي  الوحيد  صليب.  ىلع  توه  موَّ حييا،  أن  هل  حيق  اذلي  الوحيد  للعجب،  ويا 

أفضل  يقتلوا  أن  انلاس  قرر  لقد  كمجرم.  وقتلوه  اعقبوه  جرما  وال  معصية  يرتكب 

قسوة  اإلعدام  وسائل  بأكرث  األرَض،  قدماه  داست  من  وأطهر  اتلاريخ،  عرفه  رجل 

وحشية. وأفظعها  ورشاسة، 

الرومانية. فاكنوا يسمرون يدي املجرم ورجليه  اكن الصليب هو طريقة اإلعدام 

يف  وُيثَبَُّت  الصليُب  يُرَفُع  ثم  صليب،  شلك  ىلع  معا  مثبتني  اخلشب  من  لوحني  إىل 

ذلك  يف  لإلعدام  طريقة  أبشع  هذه  اكنت  يموت.  حىت  معلقا  الشخُص  ويرتُك  األرض، 

واملتمردين. اكنت  واملارقني  املجرمني  إعدام  ابلالد. اكنت يه طريقة  تلك  الوقت ويف 

ابلطيء.  باتلعذيب  للقتل  وحشية  طريقة 

إىل  املعصم  عند  من  وسمروها  بعنف  يديه  إحدى  وشدوا  أرضا  عيىس  ألقوا 

كذلك،  وسمروها  األخرى  انلاحية  إىل  األخرى  يده  وشدوا  األفقية،  اخلشبة  من  ناحية 

ونزلوا  قدميه  ويف  يديه  يف  املسامري  وضعوا  العمودية.  اخلشبة  إىل  رجليه  سمروا  ثم 

املسامري تغوص  املسامري فأخذت  املطرقة اثلقيلة ىلع  انهالت رضبات  باملطرقة.  عليها 

الطاهَر من عروقه.  تمزُق عضالتِِه وتفجر دمه  الطاهر  يف جسده 

فيها. اكن عيىس هناك  وثبتوه  وأنزلوه يف حفرة ضيقة  الصليب  وبعد ذلك رفعوا 

اآلن  يداه  يزداد.  وعطشه  جسمه،  ثقل  حتت  تتمزق  وعضالته  منه  يزنف  وادلم  معلقا 

من  يفعل  كما اكن  واإلحسان  الرمحة  بأعمال  القيام  القدرة ىلع  فيهما  ليس  مسمرتان 

قبل. رجاله أيضا مسمرتان فال يقدر أن يسري من ماكن إىل ماكن ليشيف ويريث ويعني 

قبل. يعمل من  ويساعد ويرفع ويعزي كما اكن 

ىلع  ر  ُمسمَّ وسيُدها،  اخلليقة  َربُّ  لصني!  بني  صليب  ىلع  رفعوه  الطاهر  الصاِلُح  

مَحََل  القدوس،  الفداء  مَحَُل  عطشان.  واألنهار،  واألمطار  املاء  خلق  اذلي  صليب! 

ذنوبنا! واذلي يشيف املرضوبني، رضبوه! واذلي يضمد اجلروح، جرحوه!
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لو اكن قد مات كشهيد، لاكن ايلهود قد احرتموه. لو اكن قد مات ألنه اكن يعمل 

جعلوا  قد  لاكنوا  اتلوراة،  إىل  وخُيلص  شيوخهم،  سنها  اليت  القواعد  وحيرتم  بالرشيعة، 

حماكمته  يف  ذلك.  بعكس  ظلما  اتهموه  أنهم  هو  حدث  اذلي  ولكن  هلم!  نبيا  منه 

اتهموه بالكفر، أي بأنه كرس بنود الرشيعة ووصايا اتلوراة! وهنا هو معلق ىلع خشبة، 

عريان أمام اجلميع ويف اعر وهوان، حتت لعنة اهلل وحتت لعنة اجلميع! إنه مطرود من 

مجاعة اهلل ألنه مذنب. ويا هلا من فضيحة! 

اكن هذا هو املوت اذلي ريض به عيىس. ولكن يف احلقيقة وقف صليبه ينتصب 

الصليب  ىلع  عيىس  نعم،  تعاىل.  هلل  نلتقرب  عليها  نصعد  ُسلٌَّم  وكأنه  السماء  حنو 

 ويقربنا إيله.
ُ

يصاحلنا مع اهلل جل جالهل

أيخ يا من تؤمُن بعيىس، أخيت يا من أسلمِت نفسك وقلبك هلذا املنقذ اإلليه، 

ىلع  ُوِضَع  عيىس  ألن  وحمبته،  اهلل  سالم  فراش  ىلع  واألمان  بالراحة  ننعم  ايلوم  حنن 

ونغين  املؤمنني  رابطة  يف  معا  جنتمع  عندما  حنن  وأخيت،  أيخ  الرهيب.  الصليب  ذلك 

ذلك  د ىلع  ُمدِّ املسيح  أن عيىس  هو  الفرِح  هذا  أن رس  ننىس  يلتنا ال  الرجاء،  أناشيد 

ألنه  الصليب  ىلع  ذنوبنا  مَحََل  أجلك!  ومن  أجيل  من  مات  املسيح  عيىس  الصليب. 

أجلنا. من  بنفسه  أحبنا، وهلذا ضح 

ولم  أجلنا.  من  طاهرة  كضحية  بل  مهزوم،  كعبد  ال  الصليب،  عيىس  احتمل 

يف  قام  عيىس  ألن  فيه!  وضعوه  اذلي  القرب  يف  وال  الصليب،  ىلع  القصة  نهاية  تكن 

فجر يوم األحد، أي يف ايلوم اثلالث، قام منترصا ظافرا.

.أ  ِشَماهِلِ َعْن  َواآلَخَر  يَِميِنِه  َعْن  َواِحًدا   ، نْيِ لِصَّ َمَعُه  َوَصلَبُوا 

بعد. فيما  اللصني  احلديث عن  سيأيت 

أ مت 27: 38
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ملك ايلهود

َُهوِد."أ  ايلْ َمِلُك  "َهَذا  َتُقوُل:  فَْوقَُه الفِتًَة  َوَوَضُعوا 

ىلَعَ  َوَوَضُعوَها  َُهوِد!"  ايلْ َمِلُك  انلَّارِصِيُّ  "ِعيىَس  َتُقوُل:  الفِتًَة  بِيالِطُس  َوَكتََب 

اَكَن  ِعيىَس  ِفيِه  ُصِلَب  ي  ِ
َّ

اذل َماَكَن 
ْ
ال نَّ 

َ
أل َُهوِد،  ايلْ ِمَن  َكِثرٌي  الالفِتََة   

َ
َفَقَرأ ِليِب.  الصَّ

َفَقاَل  َوايلُونَاِنيَِّة.  َوالالتِيِنيَِّة  يَِّة  ِعرْبِ
ْ
ال بِاللَُّغاِت  ِكتَابَُة 

ْ
ال َواَكنَِت  َمِدينَِة، 

ْ
ال ِمَن  بِالُقْرِب 

نَا 
َ
أ قَاَل  الرَُّجُل  َهَذا  تُْب: 

ْ
اك بَِل  َُهوِد،  ايلْ َمِلُك  تَْكتُْب:  "ال  بِلِيالِطَس:  ْحبَاِر 

َ ْ
األ ُرَؤَساُء 

َكتَبُْت."ب  قَْد  َكتَبُْت  "َما  بِيالِطُس:  َجاَب 
َ
فَأ َُهوِد."  ايلْ َمِلُك 

ضغطوا  اذلين  ايلهود  من  ينتقم  أن  حياول  اكن  هنا  الروماين  احلاكم  أن  يبدو 

عليه واضطروه أن يُصدر حكمه بقتل عيىس وهو بريء. فكأن بيالطس يقول لليهود 

باحتقار وأيضا بتهديد: هذا هو ملككم! هذا هو ملككم مصلوٌب! هذا هو أحسن 

أن  حياول  فيكم  واحد  أي  ينتظر  املصري  ونفس  طريقة.  بأفظع  يموت  فيكم،  واحد 

كمصري  مصريه  يكون  الرومانية  القوات  ضد  اثلورة  حياول  واحد  أي  ضدنا.  يتمرد 

ايلهود! ملك 

لكن بيالطس لم يكن يدرك عمق معىن ترصفه. لقد كتب الالفتة بـ3 لغات: 

بايلونانية، ويه  وثانيا  اهلل.  وابن  داود  ابن  املسيح  فهنا  ادلين.  لغة  بالعربية، ويه  أوال 

املسيح  اإلليه،  احلق  املسيح  العالم،  نور  املسيح  وهنا  والفلسفة،  والعلم  املعرفة  لغة 

حكمة اهلل. وثاثلا بالالتينية، ويه لغة السياسة واحلُْكم، وهنا املسيح احلاكم األىلع 

فوق لك ملك وسلطان، وصاحب انلفوذ فوق لك سيد وحاكم ورئيس وعظيم.

قد  كتبت  ما  هلم:  قال  بيالطس  ولكن  الالفتة،  هذه  ىلع  ايلهود  قادة  احتج 

كتبت. وحنن أيضا حنتج، ال نلفس السبب اذلي جعل ايلهود يعرتضون، بل ألن عيىس 

أ لو 23: 38

ب يو 19: 22-19
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هو أعظم من أن يكون ملك ايلهود فقط. هو أعظم من أن يكون ملك شعب واحد 

أو أمة واحدة. هو ملك العاملني! هو ملك لك امللوك ورب لك األرباب!أ 

ماذا اـحتمل؟ 

ملا ُصِلَب؟ اليت احتملها عيىس  ما يه األشياء 

نورد  ذللك  اتلفصيل،  من  بيشء  قبل  من  هذا  عن  حتدثنا  اجلسماين.  العذاب   .1

هنا ما يذكره إشعيا عن العذاب اذلي ذاقه الفادي القدوس ىلع الصليب. يقول إشعيا 

َه  َوتََشوَّ إِنَْساٍن،  َمنَْظَر  َيُعْد  َولَْم  َمنَْظُرُه  َه  تََشوَّ َفَقْد  ِمنُْه،  فَزُِعوا  ِمَن انلَّاِس  بويح اهلل: "َكِثرٌي 

َمنَْظِرهِ  يِف  َء  يَشْ ال  انْتِبَاَهنَا،  ِفُت 
ْ
يَل َجالَل  َوال   ُ

َ
هل مَجَاَل  ال   ... برََشٍ َشلْكَ  َيُعْد  َولَْم  َشْكُُه 

 ُ
َ

َنْعَمَل هل َولَْم  اْحتََقْرنَاُه  لََم، 
َ
َكِثرًيا وََعَرَف األ ِمَن انلَّاِس، َحِزَن  َوَمنْبُوٌذ  ِْه. حُمْتََقٌر 

َ
إِيل جَيِْذُبنَا 

نََراُه."ب  ال  ِليَكْ  ُعيُوَننَا  يْنَا  َوَغطَّ ِحَسابًا، 

يشء  هناك  ليس  ربما  العار.  انلاس  يكره  الصليب.  اعر  احتمل  العار.   .2

يكرهه انلاس ويبغضونه جًدا مثل العار واهلوان واذلل واملهانة واحلقارة. إن الرشف 

أو  متعلمني  أغنياء،   أو  فقراء  اكنوا،  مهما  للناس،  بالنسبة  مهمة  واالحرتام  والكرامة 

وسمعتهم.  رشفهم  يهمهم  لكهم  متعلمني،  غري 

الكرام وال تعش عيشة  ميتة  "مت  فيقولون:  العار  املوت ىلع  يفضلون   كثريون 

اهلوان". وما أتعس امللَك املخلوع، أو األمري املزنوع، أو الرئيس اذلي احنطت مرتبته 

وانزُتع عنه رشفه وسقط يف عيون انلاس!

وهنا نرى ابن اهلل، ملك امللوك ورب األرباب، ُمهانا مذلوال عريانا ىلع صليب! 

حقا  نفهم  أن  يمكننا  لن  بنا  العمر  طال  ومهما  هذا،  خطورة  ندرك  أن  حاونلا  مهما 

أ رؤ 17: 14

ب إش 52: 14؛ 53: 3-2
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اآلن ىلع صليب  هو  هل،  املالئكة وسجودهم  تسبيح  تعود ىلع  اذلي  اهلل  ابن  أن  معىن 

العار. الاكمل القدوس الطاهر، احتقره انلاس وسخروا منه وهزأوا به. الكريم الرشيف 

وشتموه. وعريوه  أهانوه  املجيد،  واجلليل 

3. ذنوبنا. الفادي الوحيد الفريد، اذلي ال مثيل هل وال شبيه. محل ذنويب وذنوبك 

وذنوب لك انلاس. مع أنه الطاهر انليق الزيك، لكنه ريض أن حيمل لك معاصينا ويموت 

َمَعاِصينَا،  بَِسبَِب  ُجِرَح  لَِكنَُّه   . ُ
َ

ِعَقابًا هل  ُ
َّ

َذهل
َ
َوأ َبُه  اهلَل رَضَ نَّ 

َ
أ َنُظنُّ  ُكنَّا  ُْن 

َ
من أجلنا.أ "َوحن

ُشِفينَا.  َوِبُُروِحِه  الِم،  السَّ ىلَعَ  ُْن 
َ

حن نِلَْحُصَل  ِديُب 
ْ
اتلَّأ َعلَيِْه  نََزَل  آثَاِمنَا،  بَِسبَِب  ُسِحَق 

لقد  لُكِّنَا."ب  إِْثَمنَا  َعلَيِْه  َوَضَع  َواهلُل  َطِريِقِه،   
َ

إِىل َواِحٍد  لُكُّ  ََرْفنَا  احنْ َكَغنٍَم،  نَا 
ْ
َضلَل لُكُّنَا 

نَا َخْجالٌن 
َ
ريض املسيح بأن يكون ضحية عن ذنوبنا. قال عزرا يف داعئه هلل: "اللَُّهمَّ أ

ُرُؤوِسنَا،  فَْوَق  َواْرَتَفَعْت  َزاَدْت  ُذنُوَبنَا  نَّ 
َ
أل إِليَِه،  يَا  َْك 

َ
إِيل وَْجيِه  ْرَفَع 

َ
أ ْن 

َ
أ وََخْزَياٌن 

ثقيلًة  انلاس  من  واحدة  مجاعة  ذنوُب  اكنت  فإن  َماِء."ت  السَّ  
َ

إِىل َوَصلَْت  َوَمَعاِصينَا 

وجسيمة بهذا املقدار، فكم تكون ذنوُب لكِّ انلاس اليت محلها عيىس ىلع الصليب؟ 

ْن 
َ
أ ِمْن  ْعَظُم 

َ
أ "ِعَقاِب  قابيل:  قال  كما  تمُل 

ُ
حت ال  واحد  فرد  ذلنب  العقوبة  اكنت  وإن 

 ! أثقَل وأقىس وأمرَّ حُيْتََمَل."ث فكم تكون عقوبُة ذنوِب لكِّ انلاس 

املسيح.  الكريم، عيىس  الفادي  تعاىل ذنويب وذنوبك ىلع  الصليب وضع اهلل  ىلع 

ي  ِ
َّ

َمِسيُح اذل
ْ
فهو قد ريض أن حيمل لك آثامنا ومعاصينا كما يقول اإلجنيل الرشيف: "فَال

بَِواِسَطِتِه."ج  اهلِل  ِعنَْد  َمْقبُوِلنَي  نَُكوَن  ِليَكْ  ُذنُوبِنَا،  َعْن  َضِحيًَّة  َصاَر  َذْنبًا،  يَْرتَِكْب  لَْم 

َهَذا  ِمْن  يِلُنِْقَذنَا  ُذنُوبِنَا  ْجِل 
َ
أ ِمْن  بِنَْفِسِه  َضحَّ  ي  ِ

َّ
"اذل عيىس:  سيدنا  عن  أيضا  ويقول 

أ 2كور5: 21؛ 1بط 2: 22؛ 1يو 3: 5؛ 1بط 1: 19
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يِر."أ  ِّ الرشِّ َعالَِم 
ْ
ال

ذلك  خياف  عيىس  اكن  وهلذا  يشء.  أصعب  هو  هذا  األب.  عن  االنفصال   .4

الصليب، اكن خياف االنفصال عن األب القدوس املحب. كثري من الشهداء واألبطال 

لم يكن  املتألم، اذلي  العبد  اهلل،  أما عيىس، عبد  وبسالة،  بشجاعة  املوت  ساروا حنو 

املذنب  موقف  سيقف  اكن  نفسه  هو  ألنه  خاف  خسارة،  أو  ألم  أو  إنسان  من  خياف 

تعاىل  اهلل  أن  يعرف  اكن  حنن.  ذنوبنا  قصاص  وينال  عنا،  بانليابة  اهلل  عدالة  ويواجه 

حُيتمل  ال  ما  هو  هذا  اكن  املذنبني،  البرش  يمثل  هو  بينما  عنه  وجهه  حيجب  سوف 

يشء،  لك  يف  اهلل  وأرىض  ذنب،  وبال  طاهًرا  حياته  طول  اعش  اذلي  لعيىس  بالنسبة 

من  الرابعة  الكمة  موضوع  يف  أكرث  هذا  يف  وسنتحدث  يشء.  لك  يف  اهلل  ىلع  واتكل 

الصليب. ىلع  املسيح  لكمات 

ماذا سمع؟

ملا اكن املسيح معلقا ىلع الصليب يف أشد العذاب واهلوان، اكن ايلهود يسخرون 

الصدد:  بهذا  الرشيف  اإلجنيل  نقرأ لكمات  تعال ميع  ويشتمونه.  منه 

ُثمَّ  اهلل  َبيَْت  َستَْهِدُم  َمْن  "يَا  َوَيُقولُوَن:  ُرُؤوَسُهْم  وَن  َوَيُهزُّ يَْشِتُمونَُه،  ُة  الَمارَّ َواَكَن 

ُرَؤَساُء  َواَكَن  اهلل."  اْبَن  ُكنَْت  إِْن  ِليِب  الصَّ َعِن   
ْ

َوانِْزل َنْفَسَك  نِْقْذ 
َ
أ يَّاٍم! 

َ
أ ثاََلثَِة  يِف  تَبِْنيِه 

ُه  َغرْيَ ْنَقَذ 
َ
"أ َوَيُقولُوَن:  يُوُخ  َوالشُّ ُفَقَهاُء 

ْ
ال َوَمَعُهُم  ِريَقِة،  الطَّ بِنَْفِس  بِِه  وَن 

ُ
َيْهَزأ ْحبَاِر 

َ ْ
األ

ِليِب َفنُْؤِمَن بِِه. اَكَن  ِل اآلَن َعِن الصَّ زْنِ
يَ
ْ
اِئيَل! فَل ْن ُينِْقَذ َنْفَسُه. ُهَو َمِلُك إِرْسَ

َ
َواَل َيْقِدُر أ

نَا اْبُن اهلل." َواَكَن 
َ
نَُّه قَاَل: "أ

َ
ُ ىلَعَ اهلل، فَلََعلَّ اهلل ُينِْقُذه اآلَن إِْن اَكَن يَْرىَض َعنُْه، أل َيتََولكَّ

ِريَقِة.ب  الطَّ بِنَْفِس  يَْشِتَمانِِه  َمَعُه  َمْصلُوَباِن 
ْ
ال اِن  اللِّصَّ

أ غل 1: 4

ب مت 27: 44-39
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اَكَن  إِْن 
فَ ُه،  َغرْيَ ْنَقَذ 

َ
"أ َوَيُقولُوَن:  وَن 

ُ
َيْهَزأ َقاَدُة 

ْ
ال َواَكَن  َيتََفرَُّجوَن،  انلَّاُس  َوَوَقَف 

َنْفَسُه!"أ  يُنِْقْذ 
ْ
فَل اهلُل،  ِاْصَطَفاُه  ي  ِ

َّ
اذل َمِلَك 

ْ
ال فِْعال 

َونُْؤِمَن!"ب  َفَنَى  اِئيَل،  إِرْسَ َمِلُك  َمِسيُح 
ْ
ال َهَذا  ِليِب،  الصَّ َعِن  ِل اآلَن  "يِلَزْنِ

الشتيمة؟ الكالم؟ ماذا قصدوا بكل هذه  ماذا يعين هذا 

يِف  تَبِْنيِه  ُثمَّ  اهلل  َبيَْت  َستَْهِدُم  َمْن  "يَا  قالوا:  املسيح.  سلطان  ىلع  هجوم  هذا   .1

يَّاٍم!" مع أنه لم ينطق بهذا الكالم، لكن اكن هل احلق والسلطان وعنده القدرة 
َ
ثاََلثَِة أ

أن يهدم بيت اهلل اذلي من حجارة ويبنيه يف ثالثة أيام، بل يف حلظة واحدة! 

إِْن ُكنَْت اْبَن  ِليِب   َعِن الصَّ
ْ

نِْقْذ َنْفَسَك َوانِْزل
َ
2. هذا هجوم ىلع ألوهية املسيح. "أ

نَا اْبُن اهلل." 
َ
نَُّه قَاَل: "أ

َ
اهلل"... أل

ْن ُينِْقَذ َنْفَسُه." إنه جاء 
َ
ُه َواَل َيْقِدُر أ ْنَقَذ َغرْيَ

َ
3. هذا هجوم ىلع إرسايلة املسيح. "أ

نفسه.  البرش، ال يلنقذ  ذنوبنا. جاء يلفدي وينقذ  لريفع عنا  يلموت فداء عنا 

ِل  زْنِ
يَ
ْ
فَل ِليِب...  الصَّ َعِن   

ْ
َوانِْزل َنْفَسَك  نِْقْذ 

َ
"أ املسيح هلل.  4. هذا هجوم ىلع طاعة 

أبيه،  مشيئَة  بل  انلاس  مشيئة  يلعمل  ال  جاء  إنه  بِِه."   َفنُْؤِمَن  ِليِب  الصَّ َعِن  اآلَن 

اهلالكني. البرش  أن يفدي  أبيه يه  ومشيئُة 

يُنِْقْذ 
ْ
ي اْصَطَفاُه اهلُل، فَل ِ

َّ
َمِلَك اذل

ْ
إِْن اَكَن فِْعال ال

5. هذا هجوم ىلع مركز املسيح. "فَ

يف  ون  يُشكُّ إنهم  بِِه."  َفنُْؤِمَن  ِليِب  الصَّ َعِن  اآلَن  ِل  زْنِ
يَ
ْ
فَل اِئيَل!  إِرْسَ َمِلُك  ُهَو   ... َنْفَسُه! 

انلاس  اكن  واذلي  األنبياء،  به  وأخرب  الكتاب،  عنه  تنبأ  اذلي  امللك  املسيح  هو  أنه 

جميئه. يتوقعون 

ُ ىلَعَ اهلل، فَلََعلَّ اهلل ُينِْقُذه اآلَن  6. هذا هجوم ىلع عالقة املسيح باهلل. "اَكَن َيتََولكَّ

نَا اْبُن اهلل."
َ
نَُّه قَاَل: "أ

َ
إِْن اَكَن يَْرىَض َعنُْه،" أل

أ لو 23: 35
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وغري  اغئب  وكأنه  عنه  يتكمون  هنا  َنْفَسُه."  ُينِْقَذ  ْن 
َ
أ َيْقِدُر  َواَل  ُه  َغرْيَ ْنَقَذ 

َ
"أ

هل  كالمهم  يوجهوا  أن  من  وأحقر  أقل  اعتربوه  ربما  احتقاره.  يف  مبالغة  هذه  موجود! 

مبارشة. ذللك حتدثوا بعضهم إىل بعض، وليس إيله هو مبارشة! 

إنما  الصحيح.  غري  األعوج  منطقهم  هذا  اكن  ُينِْقَذ."  ْن 
َ
أ َيْقِدُر  َواَل  ْنَقَذ... 

َ
"أ

عليهم  حلنانه  غريه  أنقذ  نعم،  نفسه.  ينقذ  أن  يريد  وال  غريه  أنقذ  أنه  يه  احلقيقة 

والعىم  والربص  املرض  من  أنقذهم  العجيبة.  بقدرته  بمعجزاته،  أنقذهم  بهم،  وشفقته 

هم،  ينقذهم  ليك  نفسه،  ينقذ  أن  يريد  ال  ولكنه  والقرب.  املوت  ومن  واحلىم،  والطرش 

القلب. ومرة  الرش، من برص انلفس، من عىم  إهلية، من اخلطيئة، من  فريدة  بطريقة 

أعظم تضحية!  هنا، هذه  نقول  أخرى 

قدرته  بسبب  نفسه  ينقذ  لم  إنه  فأقول  أنا  أما  لضعفه!  نفسه  ينقذ  لم  أنه  ظنوا 

القدرة  هذه  نفسه.  يلنقذ  ال  غريه  يلنقذ  السماء  من  جاء  إنه  السمائية.  وحمبته  اإلهلية 

عن  الزنول  من  تمنعه  الفائقة،  املحبة  هذه  العظيمة،  السلطة  هذه  املحدودة،  غري 

نفسه. يلنقذ  الصليب 

كنت  إن  الصليب!  عن  فانزل  اهلل  من  رساتلك  اكنت  "إن  هو:  كالمهم  معىن 

صادقا وأنت حقا نبٌّ فانزل عن الصليب. إن اكن ما قلته حق، وإن كنت فعال حبيب 

عملت  أنت  املنكرة!  واهلزيمة  الشنيع  املوت  هذا  من  نفسك  فأنقذ  اهلل،  وابن  اهلل، 

بما  ثم   34 نفسك؟  وتنقُذ  معجزة  نلفسك  تعمُل  ال  فلماذا  انلاس  وشفيت  املعجزات 

نصدق  ال  وحنن  َوْهم،  جمرَد  اكن  لآلخرين  إنقاُذك  إذن  نفسك،  تنقذ  أن  تقدر  ال  أنك 

أنه حدث!"

أنه  ىلع  قاطع  برهان  هو  الصليب  ىلع  املسيح  موت  أن  يعين  هذا  كالمهم  إن 

ينقذ  فكيف  نفسه،  ينقذ  أن  يقدر  وال  الصليب  ىلع  معلق  هو  ينقذ.  أن  يستطيع  ال 

الرومانيني  من  ينقذهم  أن  يقدر  فكيف  نفسه،  ينقذ  أن  يقدر  ال  اكن  إن  اآلخرين؟ 
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اذلي  امللك  ليس  املسيح،  ليس  فهو  الرومانيني  من  ينقذهم  ال  اكن  وإن  املستعمرين. 

واحتقار  بسخرية  هنا  اسمه  يستخدمون  إنهم  آخر!  ينتظروا  أن  جيب  ذللك  ينتظرونه. 

هذا  بأن  والدته  قبل  املالك  أنبأ  ينقذ.  اهلل  يعين  عيىس  اسمه  إن  الذعة.  وبطريقة 

اسمك  من  "يا  يقولون:  هنا  ادلين  ورؤساء  اخلطيئة.  من  شعبه  ينقذ  ألنه  اسمه  يكون 

يف  انلاس  رآه  ما  لك  أن  بمعىن  نفسك؟"  تنقذ  ال  ملاذا  اآلخرين،  أنقذت  من  يا  املنقذ، 

هذا الشخص املصلوب هو الضعف ال القوة، واهلزيمة ال انلرص، واملوت ال احلياة!

ُعوٌن لُكُّ َمْن يُْصلَُب ىلَعَ َخَشبٍَة."أ وهنا جند 
ْ
ثم هناك أمر آخر. قالت الرشيعة: "َمل

امللعون  يكون  كيف  املنقذ.  هو  يكون  فكيف  خشبة،  ىلع  مصلوبا  الشخص  هذا 

منقذا؟ 

"إِْن ُكنَْت اْبَن اهلل." اكن هذا هو كالم املارة واعبري الطريق ورجال ادلين، اكنت 

وقت  يف  الشيطان.  لكمات  يه  الواقع  يف  ولكنها  تتكم،  انلاس  وأفواه  ألسنة  يه  هذه 

سابق، يف بدء خدمته، سمع موالنا عيىس املسيح مثلها. فقد جاء عيىس إىل حيىي بن 

من  يُكلمه  تعاىل  املوىل  صوت  سمع  املاء،  من  عيىس  طلع  وملا  حيىي.  يلُغطسه  زكريا 

بصوته  القدير  العيل  تكلم  لقد  ُيَفرُِّحيِن."ب  ي  ِ
َّ

اذل َِبيُب 
ْ
احل ابيِْن  نَْت 

َ
"أ ويقول:  السماء 

من السماء وشهد لعيىس، وأعلن نلا شخصيته وحقيقته وُحبه هل وفرحه به. وبعد ذلك 

ُكنَْت  "إِْن  الشيطان:  قال  الشيطان.  امتحنه  حيث  الصحراء  إىل  عيىس  ذهب  مبارشة 

 
َ

... إِْن ُكنَْت اْبَن اهلِل، فَاْطَرْح َنْفَسَك إِىل  ُخْبٍ
َ

َل إِىل ْن َتتََحوَّ
َ
َِجاَرِة أ

ْ
اْبَن اهلِل، َفُقْل لَِهِذهِ احل

ُْت."ت بمعىن: "أنت جائع، وإن كنت فعال حبيب اهلل، ملاذا يرتكك جتوع؟ أنت تقول 
َ

حت

العايل فتحملك  فبَنيِّ هذا نلا بمعجزة فيها تطرح نفسك من ذلك املاكن  ابن اهلل  إنك 

املالئكة وال تصاب برضر!"  

أ غل 3: 13

ب مر 1: 11

ت مت 4: 3، 6
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يُعيد الشيطان املحاولة بكلمات تتلف قليال، فيقول ىلع أفواه هؤالء:  واآلن، 

ولم  ملك،  إنك  تقول  أنت  تتألم؟  يرتكك  ملاذا  اهلل،  ابن  فعال  كنت  وإن  تتألم،  "أنت 

حيدث أبدا يف اتلاريخ أن ملاك ُعلِّق ىلع صليب. أنت تقول إنك نب، فهل من املعقول 

 ونبيه؟ ال! ال! إذن إما أن 
ُ

؟ هل يسمح اهلل عز وجل بأن يُصلَب رسوهل أن يُصلَب انلبُّ

تزنل من ىلع الصليب ليك نصدَق رساتلك ونؤمَن بك، أو تبىق ىلع الصليب وال نؤمَن 

بك!"

العيل  أنه  هلم  بنيَّ  يؤمنوا!  ولم  قبل  من  إرسايلته  صدق  هلم  َبنيَّ  قد  اكن  ولكنه 

جاء يف جسم برش، بانلبوات اليت حتققت فيه، وباتلعايلم انلقية اليت جاء بها، وحبياته 

اليت  العظيمة  وبمعجزاته  هلا،  مثيل  ال  اليت  السامية  وبأخالقه  اعشها،  اليت  الطاهرة 

أظن  لست  الصليب؟  ىلع  من  نزل  إن  يؤمنون  فهل  يؤمنوا.  لم  هذا  لك  ومع  أجراها، 

أبدا! يف أثناء حماكمته اكن منطقهم: هو قال إنه ابن اهلل، ذللك جيب أن يموت. واآلن 

ابن اهلل!  الصليب أصبح منطقهم: هو يموت، ذللك فهو ليس  وهو ىلع 

اكن من املمكن أن يرد عيىس ىلع هذا الكالم ويدافع عن نفسه. اكن بإماكنه 

بنفيس  أضيح  بل  ارتكبته،  ذنب  بسبب  أموت  ال  "أنا  واملتفرجني:  للمارة  يقول  أن 

لفدائهم  اآلخرين،  معصية  أجل  من  أموت  أنا  ذنوبهم.  بسبب  اآلخرين  أجل  من 

إنه سكت ولم يدافع  الكالم؟  لو قال هذا  وحتريرهم." كم من انلاس اكنوا يصدقونه 

تشقق  قد  ظهره  رهيب. اكن  ألم  ويف  فظيع،  املسيح يف عذاب جسماين  نفسه. اكن  عن 

بسبب  انلفيس  العذاب  ولكن  ورجليه،  يديه  املسامري  ومزقت  بالسوط،   ِ
ْ

اجلدَل من 

مزقت  واحلربة  واملسامري  السوط  قسوة!  وأشدَّ  وأرهَب  أفظَع  هؤالء ال شك اكن  كالم 

"اْحتََمَل  إنه:  اإلجنيل  يقول  ذللك  وانلفس!  القلب  يمزق  الكالم  هذا  ولكن  جسمه، 

العداوة من  الطاهر واملحب املضيح احتمل  القدوس  اِر."أ هذا  رْشَ
َ
األ ِمَن  َعَداَوَة 

ْ
ال َهِذهِ 

أ عب 12: 3
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األرشار! 

وكما قلنا من قبل، اكن من السهل ىلع املسيح يف أثناء حماكمته أو يف أثناء رضبه 

يف  قبل  من  ذلك  فعل  إنه  يوقفه.  أن  أحد  يقدر  أن  دون  املاكن  من  خيرج  أن  وتعذيبه 

مناسبة أخرى ملا تناول ايلهود حجارة لريمجوه لكنه اختىف من بينهم.أ وعمل هذا أيضا 

وََجاُءوا  ِة،  َ َدلْ ابلْ َخاِرِج   
َ

إِىل "يَْدَفُعونَُه  انلاس  أخذ  حني  انلارصة  مدينته  يف  أخرى  مرة 

ِمْن  َمرَّ  َولَِكنَُّه  ُْت. 
َ

حت  
َ

إِىل يِلَْطَرُحوُه  َعلَيِْه،  َمبْنِيًَّة  ُتُهْم  َ بدَلْ اَكنَْت  ي  ِ
َّ

اذل َبَِل 
ْ
اجل َحافَِة   

َ
إِىل بِِه 

َوَمىَض."ب  بَيِْنِهْم 

ذلك  اكن  نفسه.  وينقذ  الصليب  عن  املسيح  يزنل  أن  أيضا  السهل  من  واكن 

أراد ذلك لاكن قد نزل بقوته اإلهلية. ولكن  لو اكن عيىس قد  ممكنا بال أي صعوبة. 

املوقف  إنه جاء يلموت. واكن هو رب  لم تكن هذه يه رغبته.  إرادته.  لم تكن هذه 

ألم، ال  املتحكم يف سري األمور! جاء يلفدي انلاس. واكن يعلم أنه ال يوجد فداء بال 

الرغم من ذلك اتلحدي  الصليب ىلع  فداء بال سفك دم، ال فداء بال موت. فبيق ىلع 

ٍء." وتويف. حىت بلغ قصده ونال مراده وقال: "َتمَّ لُكُّ يَشْ

نلا.  فداء  هناك  ما اكن  ذلك  فعل  لواكن  ألنه  الصليب!  يزنل عيىس عن  لم  إذن، 

بمعىن  وتعاىل  تبارك  اهلل  ابن  املسيح  وألنه  الصليب.  عن  يزنل  لم  اهلل  ابن  ألنه  إنما 

عنه  يزنل  وال  الصليب  ىلع  يموت  أن  جيب  فاكن  قيافا،  يقصده  اكن  مما  بكثري  أعمق 

أن  بإماكنه  اذلي  هو  وحده  وتعاىل  تبارك  اهلل  ابن  املسيح  انلاس.  يلفدي  وذلك  حيا! 

الصليب حىت انلهاية، يلفدي انلاس.ت  يفعل ذلك، أن يبىق ىلع 

يبعث  ليك  لعيىس،  حتديهم  وبمثل  كالمهم  بمثل  ايلوم  الشيطان  إيلك  يأيت  قد 

املسيح. وبمجرد  تايالند خلدمة  الشك يف قلبك وايلأس يف حياتك. منذ فرتة كنت يف 

أ يو 8: 59

ب لو 4: 30-29

ت إش 63: 9-5
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املعدة.  يف  وألم  وإسهال  ُحىمَّ  سببه.  أعرف  لم  مرض  أصابين  الفندق  إىل  وصلت  أن 

الزمت الفراش. ولألسف جاء زميل يعودين! أقول لألسف، ألن زيارته اكنت للتأنيب 

بهذه  باهلل  تؤمن  فعال  كنت  "إن  الصديق:  يل  قال  واتلقوية.  للتشجيع  ال  واتلقريع 

مريض؟" أنت  فلماذا  الطريقة، 

اهلل  وحبيب  احلقيقيني  املسيح  أتباع  من  حقا  كنت  "إن  لك:  إبليس  يقول  ربما 

إن  حياتك؟  يف  املشالك  هذه  لك  فلماذا  األوفياء،  أتباعه  ومن  املخلصني  أويلائه  ومن 

كريما  عمال  يعطيك  ال  وملاذا  مرضك؟  من  يشفيك  ال  فلماذا  باهلل،  تؤمن  فعال  كنت 

ووظيفة، وملاذا ال يساعدك تلجد زوجة؟ أنت معذب وكأنك اكملسيح معلق ىلع صليب، 

فإن كنت حبيب اهلل، انزل اآلن! إن كنت ابن اهلل، فمن غري املعقول أن تُصلب بهذه 

الطريقة الرهيبة، من غري املعقول أن تكون يف هذا العذاب األيلم!" 

ماذا قال؟ 

الوقت  ذلك  طول  قاهل  فيما  تأملنا  إن  لكننا  سااعت،   6 الصليب  ىلع  املسيح  ظل 

أن  ونستطيع  السيد  قاهلا  خمترصة  صغرية  مجل  هو7  نلا  الويح  سجله  ما  ألن  نتعجب 

نقرأها لكها يف أقل من دقيقة واحدة! ثم لعلنا نالحظ نوعية الكالم اذلي قاهل مثل: "يا 

أب اغفر هلم... ايلوم ستكون ميع يف اجلنة... يا أم، هذا ابنك... يا يوحنا، هذه أمك..." 

والفداء.  واتلضحية  واحلنان  والغفران واحلب  الصفح  تعرب عن  لكمات 

لضغط  خضع  اذلي  اجلبان  احلاكم  بيالطس،  ىلع  اهلل  لعنة  يستزنل  لم  ملاذا 

برئ؟  أنه  تماما  يعلم  اكن  أنه  مع  بالصلب  عيىس  ىلع  وحكم  ادلين،  وقادة  الشعب 

ملاذا لم يتحدث املسيح عن جريمة يهوذا القريويت اذلي اكن من أتباعه، ورأى أعماهل 

العظيمة ومعجزاته القديرة، وملس أخالقه الكريمة، وسمع تعايلمه املجيدة، ومع ذلك 

اذلين  الرومانيني  اجلنوَد  ويتوعد  يهدد  لم  ملاذا  ادلين؟  لرؤساء  كبضاعة  وباعه  خانه 
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ملاذا  الطاهرة؟  ورجليه  يديه  فمزقت  املسامري  وإجرام، ىلع  قسوة  باملطرقة بكل  نزلوا 

ىلع  يعرتض  أن  يمكنه  اكن  منه؟  ويسخرون  به  يهزأون  اكنوا  اذلين  املارة  يشتم  لم 

بينهم. اكن يمكن أن يقدم موعظة قاسية للين علقوا  ثيابه واقتسموها  اذلين أخذوا 

به تهمة اثلورة ضد قيرص روما. اكن يقدر أن  الالفتة فوق صليبه حماولني أن يلصقوا 

ادلين  رؤساء  خداع  مجيعا  املأل  ىلع  ويعلن  نفسه  عن  فيها  يدافع  طويلة  خطبة  يقدم 

يشتم. ولم  يلعن  ولم  نفسه  يدافع عن  لم  ونفاقهم! ال،  والفقهاء  والشيوخ 

الكمة األوىل: هلل 

َيْفَعلُوَن."أ  َما  َيْعلَُموَن  نَُّهْم ال 
َ
لَُهْم أل اْغِفْر  ِب، 

َ
أ "يَا 

لقاتليه. عجبا! من هو هذا اذلي  العذاب واأللم داع عيىس اهلل يلغفر  يف وسط 

احلالكة  اللحظة  هذه  يف  يستطيع  اذلي  هذا  هو  من  قاتليه؟  عن  والعفو  الصفح  يطلب 

ظلموه  للين  يلغفر  اهلل  إىل  يرضع  أن  املقيت،  والعدوان  الغاشم  الظلم  هذا  ووسط 

تعرف  لم  والعذاب،  األلم  اذلي يف وسط  هذا  هو  من  وقتلوه؟  وأهانوه وصلبوه  وعذبوه 

الكراهية سبيال إىل قلبه الطاهر، ولم تعرف املرارة طريقها إىل ضمريه احلر انليق؟ من 

تلك  ولربما يف  أنه عمالق رويح!  يرمحوه؟ ال شك  لم  ملن  الرمحة  يطلب  اذلي  هذا  هو 

سابقة،  مناسبة  يف  عيىس  بها  نطق  مأثورة  عبارة  هناك  املوجودين  بعض  تذكر  اللحظة 

يَْضَطِهُدونَُكْم."ب  يَن  ِ
َّ

لِل رَْيِ 
ْ
بِاخل َواْدُعوا  ْعَداَءُكْم، 

َ
أ ِحبُّوا 

َ
"أ قال ألتباعه:  حني 

وهنا ربما نسأل: ملاذا قال عيىس، 'اغفر هلم'؟ يف املايض، حني اكن يأيت إيله من 

نعم،  ترضع.  أو  داعء  يف  ذلك  يطلب  يكن  لم  هل.  يمنحها  اكن  اذلنوب،  ملغفرة  حيتاج 

لقد غفر اذلنوب من قبل، فلماذا ال يفعل ذلك اآلن؟ ملاذا ال يغفر للين صلبوه ويقول 

أ لو 23: 34

ب مت 5: 44
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متحدثا  قال  كما  وأيضا  ذنوبكم.'؟  لكم  'مغفورة  قبل:  من  لغريهم  قال  كما  هلم 

اجلواب:  نُوَب."أ  اذلُّ َيْغِفَر  ْن 
َ
أ رِْض 

َ
األ ىلَعَ  َطُة 

ْ
ل السُّ ِعنَْدُه  ا  برََشً َصاَر  ي  ِ

َّ
"اذل نفسه:  عن 

فهو  منهم،  كواحد  حمسوب  إنه  املذنبني.  اخلاطئني  البرش  يمثل  موقف  يف  اآلن  عيىس 

اذلنب، وحتت حكم  هنا حتت قصاص  إنه  نائبا عنهم وممثال هلم.  الصليب  معلق ىلع 

قصاص  جيين  وأن  ذنوبنا  عقاب  حيتمل  أن  هو  هنا  فمركزه  اإلنسان.  خطيئة  ضد  اهلل 

اذلنوب.  السلطان يلغفر  هل  وليس مركز من  خطايانا، 

فظيعة،  جريمة  ارتكبوا  أنهم  اعترب  بل  اذلنب،  من  يرُبئهم  لم  هذا،  بقوهل  إنه 

ىلع  والصالح  الكراهية،  ىلع  املحبة  انتصار  نرى  هذا  يف  املغفرة.  هلم  يطلب  هنا  وهو 

عيىس  بإماكن  اكن  وانلقمة.  العقاب  ىلع  والرمحة  واملغفرة  الرش،  ىلع  واخلري  الطالح، 

منهم  ينتقم  أن  جهنم،  نار  إىل  يرسلهم  أن  الوجود،  من  يمسحهم  أن  أعداءه،  حيطم  أن 

فطلب  والغفران،  والصفح  واحلنان  باملحبة  قلبه  امتأل  لكن  وطريقة،  طريقة  بألف 

من األب أن يغفر هلم.

هذه لكمات تعرب عن احلب والرمحة. طلب من اهلل أن يغفر للين صلبوه. كيف 

يتم ذلك؟ كيف يغفر اهلل هلم؟ أهم يشء، بأن يتوبوا ويتغريوا ويؤمنوا بالفادي القدير. 

املجانية،  الغنية  تساعدهم بفضلك، وبنعمتك  أن  الطلب يعين: امهلل أرجوك  إذن هذا 

يف  وردت  اليت  انلبوة  املسيح  حقق  ادلاعء  بهذا  اذلنوب.  مغفرة  ىلع  وحيصلوا  يلتوبوا 

ُمْذنِِبنَي."ب 
ْ
ال يِف  وََشَفَع  َكِثرِييَن،  َخِطيئََة  "مَحََل  بالويح:  انلب عنه  يقول  إشعيا حيث 

عيلَّ  واحكم  أحرارا  أطلقهم  أنا.  واعقبين  هلم  اغفر  احلقيقة  يف  تعين  لَُهْم.  اْغِفْر 

مغفرته  بدرع  وصدرهم  حمبته،  خبوذة  قاتليه  رأس  غطى  أحدهم،  قال  كما  بهذا،  أنا. 

اهلل. زوبعة غضب  يلحميهم من 

أ مت 9: 6

ب إش 53: 12
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اتلاريخ، اكن  قائد مشهور هل ماكنة عظيمة يف  قرأت قصة عن  الوقت  منذ بعض 

اذلين  لعن  أنه  إال  القائد  ذلك  من  اكن  فما  وجهه.  يف  برح  فأصابوه  أعداءه  حيارب 

أصابوه، وتمىن هلم اخلراب واهلالك وبئس املصري. ملا قرأت هذه القصة قلت يف نفيس: 

القائد؟" لكن، ال! ال  ذلك  فعله  ما  الطريقة، وفعل  بهذه  لو اكن عيىس ترصف  "ماذا 

سمح اهلل! لم يعمل عيىس هذا. بل هو أعظم مثال نلا يف الصفح. وربما هذا هو ما دفع 

الشعراء أمحد شويق يلقول: أمري 

ُودل الرفق يوم مودل عيىس، واملروءاُت واهلدى واحلياة

          وازدىه الكون بالويلد وضاءت، بسناه من الرثى األرجاء

الوجود، الضياء ورست آية املسيح كما يرسي، من الفجر، يف 

اء  األرَض والعوالَم نورا، فالرثى مائج بها وضَّ
ُ
تمأل

ال وعيد، ال صولة، ال انتقام، ال ـحسام، ال غزوة، ال دماء

السماء الرتاب  نابت عن  الرتاب، فلما ملَّ  ملٌك جاور 

ع هل، ضعفاء ع، ُخضَّ وأطاعته يف اإلهل شيوخ، ُخشَّ

أذعن انلاس وامللوك إىل ما، رسموا، والعقول والعقالء
فلهم وقفة يف لك أرض، وىلع لك شاطئ إرساُء35

عملة  بثالثني  وباعه  خانه  اذلي  القريويت  يلهوذا  ملن؟  هلم."  "اغفر  عيىس:  قال 

من الفضة! وبلطرس اذلي أنكره وأقسم أنه ال يعرفه! وألتباعه اآلخرين اذلين هربوا 

واعندوه  حسدوه  اذلين  ولليهود  عليه!  يلقبضوا  العسكر  جاء  حني  وهجروه  وتركوه 

عليه.  حكم  اذلي  وبليالطس  به.  هزأ  اذلي  وهلريودس  بإعدامه!  وطابلوا  وكرهوه 

الضالني  ادلين  ولرجال  رمحة.  وال  عدل  بال  ضده  احلكم  نفذوا  اذلين  وللرومانيني 

ويضحكون  به  ويهزأون  وهو مصلوب  عليه  يتفرجون  اكنوا  اذلين  ولآلخرين  وللراعع 
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ويشتمونه! عليه 

ثم بقوهل هذا جيمعنا حنن أيضا، أنا وأنت ولك البرش معا، حتت مظلة هذه املغفرة 

وأن  به  نؤمن  أن  املشني ألننا رفضنا  العمل  ذلك  أيضا يف  اشرتكنا  العظىم. فحىت حنن 

هل. ونسلم  عليه  نتولك 

العيل  استجاب  هل  ادلاعء؟  هذا  اهلل  سمع  فهل  هلم."  "اغفر  املسيح:  السيد  قال 

الصليب،  ىلع  من  املسيح  جسد  يزَُنل  أن  قبل  حىت  تأكيد!  بكل  نعم،  اتلرضع؟  هلذا 

املصلوب  ذلك  أن  يعلن  قبل،  من  ذكرنا  كما  الصلب،  بعملية  املكف  الضابط  جند 

اْبَن اهلِل."أ  الرَُّجُل  ا اَكَن َهَذا  خيتلف عن بايق انلاس فيقول: "َحقًّ

صلبه،  ىلع  أرصوا  اذلين  وهم  بموته،  حكموا  اذلين  هم  ادلين  قادة  األحبار  اكن 

وهم اذلين أظهروا هل العداء والكراهية، وهم اذلين اكنوا يسخرون منه ويشتمونه وهو 

اإلجنيل  فيقول  هل،  استجاب  وجل  عز  اهلل  ولكن  الصليب.  ىلع  املوت  سكرات  يعاين 

الرشيف إنه بعد فرتة غري طويلة من الزمن، ربما أسابيع أو شهور قليلة، آمن باملسيح 

عدد كبري من األحبار وصاروا أتباعه األمناء األتقياء بعد تلك العداوة الشديدة "قَِبَل 

اهلَل أن يغفر هلم، واملوىل عز وجل  ْحبَاِر."ب عيىس داع 
َ ْ
األ ِمَن  ا  َكِبرٌي ِجدًّ َعَدٌد  اإِليَماَن 

أجاب داعءه.

ربما اكن  بني هؤالء، ابلعض ممن اكنوا ضد املسيح وأرصوا ىلع قتله واكنوا عند 

صلب  يف  شاركوا  اذلين  لك  إن  نقول  أن  نقصد  ال  حنن  ويعريونه.  يشتمونه  الصليب 

باملسيح  وآمن  طلبها  من  ولك  ومتيرسة،  موجودة  املغفرة  بل  ال!  هلم.  اهلل  غفر  املسيح، 

ناهلا.  

َيْفَعلُوَن." َما  َيْعلَُموَن  ال  نَُّهْم 
َ
"أل

أ مر 15: 39

ب أع 6: 7
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باإليمان  علينا  اهلل  أنعم  حىت  املسيح  رفضنا  جهلنا  يف  املايض،  يف  أيضا،  وحنن 

للشعب  اذلي فتح عيوننا، وأنار ظلمات قلوبنا، وأزاح اجلهل عن عقونلا. قال بطرس 

قَاتٍِل!  َعْن  َعْفَو 
ْ
ال َوَطلَبْتُُم   ، َارَّ

ْ
ابل وَس  ُقدُّ

ْ
ال "َرفَْضتُُم  الكسيح:  الرجل  إثر معجزة شفاء  يف 

نَا 
َ
أ َواآلَن..  بَِذلَِك...  ُشُهوٌد  ُْن 

َ
َمْوِت، َوحن

ْ
ال ِمَن  قَاَمُه 

َ
أ اهلَل  َيَاِة، لَِكنَّ 

ْ
احل َواِهَب  تُْم 

ْ
َقتَل ْنتُْم 

َ
أ

تُْم َهَذا َعْن َجْهٍل."أ إنهم عملوا ذلك عن جهل. اكنوا 
ْ
ْنتُْم َوقَاَدتُُكْم َعِمل

َ
نَُّكْم أ

َ
اَعرٌِف أ

احلياة،  واهب  املسيح  ويقتلون  يصلبون  أنهم  يدركون  ال  اكنوا  يفعلون.  ما  يعلمون  ال 

مبدع احلياة، رب احلياة! 

وبولس أيضا يبني أنه لو اكن اذلين صلبوا املسيح قد فهموا حكمة اهلل، ما اكنوا 

يترضع  املسيح  اكن  ما  وإال  عذرا،  ليس  اجلهل  هذا  لكن  اجلاللة.ب  صاحب  صلبوا 

لرفض  عذرا  ليس  فاجلهل  َيْفَعلُوَن."  َما  َيْعلَُموَن  ال  نَُّهْم 
َ
أل لَُهْم  "اْغِفْر  الطلب  بهذا  هلل 

إن  به.  ونؤمن  هل  ونسلم  املسيح  نقبل  كنا  إن  عليه  اهلل  يساحمنا  اجلهل  لكن  املسيح، 

ْشُكُر 
َ
"أ بولس:  يقول  بولس.  مع  فعل  كما  جهلنا  من  ينقذنا  الواسعة  رمحته  يف  اهلل 

َمايِض 
ْ
ينِّ يِف ال

َ
ِمينًا فَاْختَاَريِن خِلِْدَمِتِه. َمَع أ

َ
يِن أ ايِن، َواْعتَرَبَ ي قَوَّ ِ

َّ
َمِسيَح ِعيىَس َمْوالنَا اذل

ْ
ال

إِيَماٍن."ت ِبَْهٍل وََعَدِم  فُْت  ترََصَّ ينِّ 
َ
اهلَل رمَِحَيِن أل وََشتَْمتُُه. لَِكنَّ  َواْضَطَهْدتُُه  بِِه  َكَفْرُت 

نلا  مثاال  نفسه  من  جيعل  قاتليه،  ذنوب  يلغفر  لألب  داعئه  يف  املسيح  إن  ثم 

غفر  كما  هل  اغفر  قلبك؟  وأحزن  شعورك  وجرح  واحد  إيلك  أساء  هل  به.  نلقتدي 

املسيح. هل هناك واحد يسىع تلحطيمك؟ هل هناك واحد يتمىن لك السوء واخلسارة؟ 

ذلك،  أدرك  أنا  أبدا.  بأمر سهل  هذا  ليس  وساحمهم.   املسيح ألعدائه  كما غفر  ساحمه 

القوة  أعطانا  وذللك  صعب.  هذا  أن  يعرف  أعداءنا  حنب  أن  علمنا  اذلي  واملسيح 

نلغفر. هذه القوة أساسها أنه هو غفر نلا. ثم إنها تأتينا بالروح القدوس الساكن فينا 

أ أع 3: 15-14، 17

ب 1كور 2: 8

ت 1 تم 1: 13-12
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وللمسيح! اكملسيح  نعيش  كيف  يعلمنا  اذلي 

يعين  فهذا  وقاتليه،  لصابليه  املغفرة  قد طلب  املسيح  إن اكن  آخر.  أمر  هناك  ثم 

أنه ال يوجد شخص أبعد من أن يشمله غفران اهلل املحب! يا أيخ، أنت تدعو القدير 

طلب  من  تيأس  ال  آخر،  شخص  أي  أو  صديق  أو  قريب  أجل  من  عديدة  سنني  منذ 

ذلك  قلب  يلني  فيه  اذلي  ايلوم  سيأيت  أنه  وثق  والصالة،  ادلاعء  ىلع  داوم  اهلل.  وجه 

وغفرانه.   وفضله  بنعمته  اهلل  فيشمله  باملسيح  ويؤمن  الشخص 

الكمة اثلانية: للص املصلوب اتلائب

نِْقْذ 
َ
َمِسيُح! إَِذْن أ

ْ
نَْت َتُقوُل إِنََّك ال

َ
ُمَعلََّقنْيِ يَْشِتُمُه َوَيُقوُل: "أ

ْ
ُمْجِرَمنْيِ ال

ْ
َحُد ال

َ
َواَكَن أ

ِعَقاِب 
ْ
ال َنْفَس  َتنَاُل  نَْت 

َ
أ اهلَل؟  َاُف 

َ
ال ت

َ
"أ  : ُ َوقَاَل هلَ َُه  َوخبَّ نِْقْذنَا!" لَِكنَّ اآلَخَر 

َ
َوأ َنْفَسَك 

ا َهَذا الرَُّجُل  مَّ
َ
نَا. أ

ْ
نَّنَا َننَاُل َجَزاَء َما َعِمل

َ
َعْدِل، أل

ْ
َا، ِعَقاُبنَا ُهَو بِال

َ
ِمثْلَُه. لَِكْن بِالنِّْسبَِة نل

 ُ
َ

هل َفَقاَل  ِكَك." 
ْ
ُمل يِف  يِت 

ْ
تَأ ِعنَْدَما  ِاْفتَِكْريِن  ِعيىَس،  "يَا  قَاَل:  ُثمَّ  َخَطأٍ."  يَّ 

َ
أ يَْرتَِكْب  فَلَْم 

َنَِّة."أ 
ْ
َْوَم َستَُكوُن َميِع يِف اجل : ايلْ َقَّ

ْ
لََك احل قُوُل 

َ
"أ ِعيىَس: 

صلبوه بني لصني. وكأنهم يقولون هل: "أنت أحببت أن تكون مع غري املتدينني، 

خواطرهم  وتطيب  وتعزيهم  وتبرشهم  وتعلمهم  عنهم  وتدافع  معهم  تأكل  فكنت 

أن تموت كواحد منهم، لكص، كمجرم!"  قلوبهم، واآلن جيب  وتُطمنئ 

سيئة  ُسمعتهم  اذلين  بني  جتده  كنت  عنه،  تبحث  كنت  حني  حياته،  أثناء  حقا، 

واذلين ال حيرتمهم كبار القوم ورجال ادلين، واآلن يف موته، جتده بينهم أيضا!

اِر."ب هذه  رْشَ
َ
ي َيُقوُل: "ُحِسَب َمَع األ ِ

َّ
ِكتَاِب اذل

ْ
يقول الويح الكريم: َفتَمَّ َكالُم ال

َمْوِت 
ْ
لِل "بََذَل  فيقول:  املسيح  موت  عن  يتنبأ  حيث  إشعيا  يف  اهلل  كالم  من  يه  العبارة 

أ لو 23: 43-39

ب مر 15: 28
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ُمْذنِِبنَي."أ 
ْ
ال يِف  وََشَفَع  َكِثرِييَن،  َخِطيئََة  مَحََل  اِر.  رْشَ

َ
األ َمَع  وَُحِسَب  َنْفَسُه، 

اذلي  هو  لكنه  املجرمني،  مع  ُحسب  األرشار.  منقذ  لكنه  األرشار،  مع  ُحسب 

أو  يلطخوه  أن  املجرمني  أو  األرشار  إماكن  يف  فليس  اجلديدة.  احلياة  املجرمني  يعطي 

وطهارته. وقداسته  يعطيهم من صالحه  هو  بل  بذنوبهم،  عليه  يؤثروا 

ذات مرة اكن السيد املسيح يزور مدينة أرحيا، وأراد رجل اسمه زيك أن يراه. اكن 

زيك يعمل كجاب رضائب. واكن جباة الرضائب مكروهني ألنهم جيمعون الرضائب من 

املواطنني حلساب حكومة روما، أي حلساب سلطة االحتالل. 

اكن زيك قصري القامة، فتسلق شجرة لريى عيىس وسط مجاهري انلاس. وملا وصل 

 
ْ

ِانِْزل  ، َزيِكٌّ "يَا  وقال:  الشجرة  أغصان  بني  ونظر  عيىس،  توقف  الشجرة،  إىل  املوكب 

َْوَم."ب هل تتخيل يا أيخ فرحة زيك بهذه املفاجأة  ُزوَرَك يِف َداِرَك ايلْ
َ
ْن أ

َ
ُب أ ينِّ جَيِ

َ
برُِسَْعٍة أل

وكرم.  برسور  داره  يف  املسيح  واستقبل  برسعة  نزل  لقد  به؟  عيىس  واهتمام  العظيمة 

عربَّ  املاكن،  تمأل  والفرحة  زيك،  دار  يف  جالس  واملسيح  الويلمة،  يُعدون  اكنوا  وبينما 

وقالوا:  عيىس  ضد  فتذمروا  واشمزئازهم،  ونفورهم  بل  ارتياحهم  عدم  عن  ابلعض 

ٍن!"ت لست أظن أن هؤالء املعرتضني جترأوا  ُمتََديِّ يِلَُكوَن َضيًْفا ِعنَْد َواِحٍد َغرْيِ  "َذَهَب 

أن يدخلوا دار جاب الرضائب غري املتدين. ال شك أنهم اعتربوا أن هذا ال يليق بهم. 

ويلومونه.  وينتقدون عيىس  ادلاخل  ما حيدث يف  إىل  ينظرون  ادلار  بقوا خارج  ذللك 

َْوَم  "ايلْ قال:  فقد  أكرث  صدمتهم  أشياء  عن  هلم  وأعلن  إيلهم  خرج  عيىس  أن  أعتقد 

َصاَر  ي  ِ
َّ

اذل نَّ 
َ
أل إِلبَْراِهيَم.  اْبٌن  يًْضا 

َ
أ ُهَو  الرَُّجَل  َهَذا  نَّ 

َ
أل اِر،  ادلَّ َهِذهِ   

َ
إِىل انلََّجاُة  َجاَءِت 

ليك  وجاء  برشا  صار  اهلل  ابن  نعم،  َوُينِْقَذُهْم."ث  َهاِلِكنَي 
ْ
ال َعِن  َيبَْحَث  ِليَكْ  َجاَء  ا  برََشً

أ إش 53: 12

ب لو 19: 5

ت لو 19: 7

ث لو 19: 10-9
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الصليب، وبني لصني..  أنه هنا.. ىلع  السبب  أنه جاء! هذا هو  السبب  ينقذنا. هذا هو 

يلنقذ. وبدال من أن ينجسه غري املتدينني، يمنحهم هو الطهارة وانلقاء وحسن السرية 

والشفاء  وانلقاء  الطهر  به  يؤمن  من  لك  يف  يبعث  الفدايئ،  املوت  بهذا  إنه  والرسيرة! 

واخلري. والغفران  واحلياة  والقوة 

يعقوب  طلب  القدس  إىل  طريقه  يف  املسيح  اكن  ملا  إنه  الرشيف  اإلجنيل  يقول 

ويوحنا أن يسمح هلما باجللوس واحدا عن يمينه واآلخر عن يساره، حني جيلس عيىس 

أنهما  أي  يطلبان.  ما  يعلمان  إنهما ال  هلما  قال  ملاك. لكن عيىس  ُج  وُيتوَّ ىلع عرشه، 

الالفتة  املسيح، اكنت  ُصِلَب  ملا  أنه  فاحلقيقة يه  اكنا جيهالن متطلبات مملكة عيىس.أ 

اليت وضعها احلاكم ىلع الصليب، كما ذكرنا من قبل، يه: "عيىس ملك ايلهود." هذا 

َمن  يمينه وعن شماهل؟  وَمن اكن عن  امللك، مصلوب!  هو  الصليب! وهذا  العرش،  هو 

اكن ىلع جانبيه؟ لص عن يمينه، ولص عن شماهل! فهل اكن يعقوب ويوحنا يقبالن أن 

يكونا يف ذلك املاكن عن يمينه وعن شماهل؟ بل لم يعلما ما يطلبان! وذللك ملا جاءت 

الساعة وقبض احلرس ىلع املسيح، هرب يعقوب ويوحنا اكآلخرين اذلين هربوا. عجبا! 

هرب  ولكن  الصليب!  ىلع  امللك  هذا  فيها  سيتوج  اليت  الساعة  يه  هذه  حقا  اكنت 

واآلخر عن شماهل! يمينه  واحدا عن  بالفعل  نفسيهما  ويوحنا ئلال جيدا  يعقوب 

ادلين  رؤساء  مع  اشرتاك  يشتمانه.  اكنا  االثنان  هما  املسيح.  بإهانة  اللصان  بدأ 

واملارة يف ذلك.ب ولكن حدث أمر غري اعدي ألحدهما. أدرك أحد املجرَمنْي أنه ىلع 

خطأ. ويف احلال غريَّ ذلك اللص ترصفه. ماذا عمل؟ حنن نالحظ هنا أنه: 

تشتم عيىس،  أنت ال  ربما  تاب عن ترصفه.  إنه  أي  1. َكفَّ عن شتيمة عيىس. 

يف  ثقتك  وتضع  تتوب  أن  حتتاج  أنت  ناحيته.  من  قلبك  يف  دفني  شك  هناك  ولكن 

أ مر 10: 35- 45

ب مت 27: 44؛ مر 15: 32



149

اللص. ذلك  فعل  القدير كما  املسيح 

يا  أتباع عيىس. من حقك  يشتم  أو قريب  وبَّخ زميله. وأنت، ربما لك زميل   .2

أيخ أن توخبه بلطف وأدب، وأن تقف يف صف املسيح بشجاعة.

باخلطأ  االعرتاف  أذنب.  أنه  الصليب  ىلع  ِمن  لللك  أعلن  بذنبه.  اعرَتف   .3

عظيمة. فضيلة 

4. َشِهد بعدالة القصاص اذلي يعانيه والعذاب اذلي هو فيه، وبأن احلكم اذلي 

الصلب.  يستحق  فعال  فهو  بالعدل،  هو  صدر ضده 

5. أعلن أن املسيح بريء ال يستحق العقاب وال الصلب وال املوت. هنا جند لصا 

براءة عيىس. هم هربوا خلوفهم،  يأخذ ماكن بطرس ويوحنا واتلالميذ اآلخرين يلعلن 

أظهر شجاعة عظيمة! يموت  هو  فبينما  الرجل،  هذا  أما 

من  املنقذ  أيها  أي  عيىس!"  "يا  قال:  املنقذ.  يعين  اذلي  عيىس،  باسمه،  داعه   .6

إهليا هل سلطان غري اعدي.  رأى يف عيىس شخصا  لقد  واهلالك.  واملوت  واذلنب  الرش 

"يَا  قليلة:  بلحظات  ذلك  قبل  املسيح  قاهل  ما  انلور ألنه سمع  هذا  قلبه  ربما أرشق يف 

الغفران  هذا  من  الرجل  اندهش  لقد  َيْفَعلُوَن."  َما  َيْعلَُموَن  ال  نَُّهْم 
َ
أل لَُهْم  اْغِفْر  ِب، 

َ
أ

الواسع.

7. أعلن إيمانه بأن املسيح هو ملك سيأيت إىل ملكه! "يَا ِعيىَس، ِاْفتَِكْريِن ِعنَْدَما 

يف  روعة غري اعدية  ألنه الحظ  ربما  احلقيقة؟  هذه  إىل  ل  توصَّ ِكَك."أ كيف 
ْ
ُمل يِف  يِت 

ْ
تَأ

ترصف املسيح ورأى فيه هدوءا عجيبا وهو معذب ىلع الصليب. وربما أيضا ألنه، يف 

تلك اللحظات األخرية من عمره، خاف من الوقوع بني يدي اهلل اليح.ب هو اآلن ىلع 

أنه  الحظ  آثمتني؟  ويدين  جنس  وضمري  متسخ  بقلب  اهلل  يواجه  فكيف  املوت  حافة 

أ لو 23: 42

ب عب 10: 31
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قال لزميله: أال تاف اهلل؟ 

وربما أيضا اكن قد سمع املسيح يتحدث عن هذا. لقد ذكر املسيح تلك احلقيقة 

ولكن  الزمن.  نهاية  يف  وعظمة  جالل  يف  سيأيت  إنه  ومواعظه؛  خطبه  يف  مرات  عدة 

الرجل، وجذب قلبه  أثَّر يف نفس ذلك  جيب أال ننىس أن روح اهلل القدوس هو اذلي 

"َهِنيئًا  بلطرس:  سيدنا  قاهل  اذلي  الكالم  الرجل  هذا  ىلع  ينطبق  وهنا  باملسيح.  يلؤمن 
َماِء."أ ي يِف السَّ ِ

َّ
ِب اذل

َ
َما أ إِنَّ ا،  ي َكَشَف لََك َهَذا لَيَْس برََشً ِ

َّ
لََك... اذل

يعين  ماذا  ترى  ملكه.  يف  يفتكره  أن  طلب  املسيح.  من  والعون  الرمحة  طلب   .8

يُعَطى  أن  الرجل اكن يعين  أن  يأيت يف ملكه؟ لست أظن  يتذكره عيىس حني  أن  هذا؟ 

ماكنة الرشف يف اآلخرة، فقد اكن يدرك أن تلك املاكنة يه لغريه وليست هل! لم يكن 

يقصد أن جيلس عن يمني املسيح أو عن شماهل كما طلب يعقوب ويوحنا. وال أظن أنه 

حني  للمستقبل،  شيئا  طلب  بل  ذاتها.  الليلة  تلك  يف  انلعيم  جنة  إىل  يذهب  أن  قصد 

ىلع  بنفسه  ألىق  الواسعة.  املسيح  رمحة  ىلع  بنفسه  ألىق  إنه  كملك.  متوجا  املسيح  يأيت 

متواضعا:  شيئا  فسأل  واإليمان.  اتلوبة  بعد  الرش  تذكر  ال  اليت  الغافرة،  املسيح  نعمة 

ونعمتك.  بفضلك  افتكرين  باخلري!  افتكرين  افتكرين!  ذكرى!  اذكرين. جمرد 

ارتكب  ملا  املوت عقابا  يعاين سكرات  الشجاع هو لص، هو جمرم،  الرجل  ذلك 

معلق  هو  وبينما  احلق.  عرف  حياته  من  األخرية  اللحظات  هذه  يف  ولكنه  جرائم.  من 

ىلع صليب، وىلع وشك أن يموت، فَِهَم األمور اليت اكنت جتري حوهل بعني ثاقبة وقلب 

مفتوح وعقل مستنري. ربما قال يف نفسه: عيىس معذب مثلنا ويموت بيننا. هو شكيا 

موجود يف نفس املوقف اذلي حنن فيه، نفس الوضع اذلي حنن فيه، كأنه ملعون مثلنا، 

وجمرم كما حنن، لكنه لم يعمل ما يستحق هذا! يوجد يشء غريب يف عيىس. إنه ليس 

أنه امللك.  مثلنا، ليس كبايق انلاس. ال بد 

أ مت 16: 17
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َنَِّة."أ 
ْ
َْوَم َستَُكوُن َميِع يِف اجل : ايلْ َقَّ

ْ
قُوُل لََك احل

َ
ُ ِعيىَس: "أ

َ
َفَقاَل هل

إىل  راجع  أنا  منه،  اذلي جئت  املاكن  إىل  راجع  "أنا  يقول:  أن  يريد  بهذا  عيىس 

املسيح  فاجأه  ب."  آمنت  ألنك  ايلوم  هناك  ميع  ستكون  وأنت  اجلنة،  إىل  اهلل،  حمرض 

بوعد لم يكن حيلم الرجل به. فاجأه بإنعام لم يكن يستحقه؛ هذا اللص سيكون مع 

ِمْن  ا  ِجدًّ رَثَ 
ْ
ك

َ
أ َيْفَعَل  ْن 

َ
أ َقاِدُر 

ْ
ال ُهَو  "اهلُل  امللك يف اجلنة يف نفس ذلك ايلوم! حقا:  هذا 

َنتََخيَُّل."ب هذا هو اذلي حدث مع ذلك اللص اتلائب، نال أكرث جدا  ْو 
َ
أ َما َنْطلُُب  لُكِّ 

يطلب  أن  لم جيرؤ  متواضع.  يفتكره عيىس. طلب  أن  سأل  أو تيل!  ما طلب  من لك 

بل ستكون ميع. يف حمرضي،  فقط سأفتكرك،  "ليس  املسيح:  فرد عليه  أكرث من هذا. 

"يف  فقط:  وليس  اجلنة."  "يف  هل:  املسيح  وقال  ملكك."  "يف  الرجل:  قال  مين!"  بالقرب 

بركة  املطهر، بل يف اجلنة! لقد طلب  ُمليك،" بل ايلوم. وليس يف  املستقبل حني آيت يف 

ثمينا  وعدا  أعطاه  املسيح  ولكن  ملكه.  يف  املسيح  يأيت  عندما  ابلعيد،  املستقبل  يف 

خيص ايلوم، "ايلوم ستكون ميع يف اجلنة." 

احلنون!  واملحب  الرمحان  املبارك  هو  والعظمة!  اجلالل  هلل  احلمد!  هلل  احلمد!  هلل 

وجد ذلك املجرم انلجاة من اذلنب ومن اهلالك. واملسيح أكَّد هل أنه قبله، وأنه سيأخذه 

معه إىل اجلنة. يا هلا من حقيقة عظيمة! يا هل من عزاء مبارك! أنت يا أيخ، ربما عشت 

إنه  املسيح.  يف  لك  رجاء  يوجد  أمل.  هناك  فظيعة.  أمورا  ارتكبت  ربما  قاسية.  حياة 

اللص.  ذلك  قَِبل  كما  يقبلك 

أن  يؤمنون  وال  الصليب  حقيقة  يرفضون  اذلين  أصدقايئ  أجل  من  يتألم  قلب 

املسيح مات لفداء البرش. قلب ينفطر من أجل إخواين اذلين ال يستطيعون أن يروا يف 

بوار  صليب  ىلع  معلقا  األخرية  أنفاسه  يلفظ  اكن  تائب،  لص  رآه  ما  املسيح  صليب 

أ لو 23: 43

ب أف 3: 20
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عيىس. ال شك أن ذلك اللص جاءه نوٌر من السماء، ومعرفة وحكمة وإعالٌن من عند 

وربَّ  امللوك  وملَك  بل  ومنقذا  وهاديا  وربا  فاديا  املصلوب  عيىس  يف  لريى  تعاىل  اهلل 

املوت، واجلالَل يف اخلراب، وانلرَص  احلياَة يف  رأتا  اللتني  العينني  "وما أصىف  األرباب! 

اهلزيمة!"36  يف 

بكل  أحبهم  اذلين  املسلمني  إخويت  أجل  من  صدري  يف  حزين  قلب  نعم، 

جواريح، اذلين ال يمكنهم أن يدركوا ما أدركه ذلك اللص اتلائب. إنهم لم يصلوا بعد 

املصلوب  أن ذلك  الضمري، حقيقة  اهلناء يف انلفس واألمان يف  تبعث  اليت  إىل احلقيقة 

يوما  املضيح! وذللك سيستمر داعيئ هلل  ادلين  يوم  مالك  هو  الفادي!  العاملني  هو رب 

بنوره  ويرشق  أذهانهم  وينري  عيونهم  اهلل  يفتح  ليك  حيايت،  نسمة يف  آخر  وإىل  يوم  بعد 

أجلهم. بنفسه من  املحب اذلي ضح  بهذا  اإليمان  نعمة  ويمنحهم  قلوبهم  يف 

الكمة اثلاثلة: ألمه ويوـحنا

َوَمْرَيُم  لِكُوَبا،  ُة 
َ
اْمَرأ َمْرَيُم  ْختَُها 

ُ
أ َوَمَعَها  َصِليِبِه،  ِعنَْد  َواقَِفًة  ِعيىَس  مُّ 

َ
أ َواَكنَْت 

 ، مِّ
ُ
أ "يَا  لََها:  َفَقاَل  بُُّه  حُيِ اَكَن  ي  ِ

َّ
اذل ِميُذ 

ْ
اتلِّل َجانِِبَها   

َ
َوإِىل ُه  مَّ

ُ
أ ِعيىَس  ى 

َ
فََرأ َمْجَديِلَُّة. 

ْ
ال

.أ  َداِرهِ  
َ

إِىل ِميُذ 
ْ
اتلِّل َخَذَها 

َ
أ الَوقِْت  َذلَِك  َوِمْن  َك."  مُّ

ُ
أ "َهِذهِ  ِميِذ: 

ْ
لِلتِّل قَاَل  ُثمَّ  اْبنُِك."  َهَذا 

اكنت مريم أم املسيح موجودة عند صليب ابنها. وال شك أن السخرية والشتائم 

ابنها يف عذابه.  قلبها. اكنت تبيك ىلع  اليت اكن انلاس يكيلونها البنها، مزقت 

ملا ودلت مريم طفلها قبل ذلك بـ33 سنة، قال هلا شيخ صالح تيق اسمه سمعان: 

ِبِك."ب هل يا ترى أدركت مريم يف ذلك الوقت معىن تلك 
ْ
يًْضا َينُْفُذ َسيٌْف يِف قَل

َ
نِْت أ

َ
"َوأ

الكمات وخطورتها؟ إن اكن ال، فربما تذكرتها اآلن ويه تسمع الشتائم تنهال ىلع ابنها 

أ يو 19: 27-25

ب لو 2: 35
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ابنها.  ترصفات  بلعض  مرتاحة  مريم  تكن  لم  ربما  قلبها.  خيرتق  كسيف  أملها  فزييد 

َواقُِفوَن  َوإِْخَوتَُك  َك  مُّ
ُ
"أ تقول:  ويعلمهم  اجلماهري  يف  خيطب  اكن  بينما  هل  أرسلت  مرة 

"َهُؤالَِء  وقال:  املستمعني  حنو  وأشار  حوهل  فنظر  يَُكلُِّموَك."  ْن 
َ
أ َوُيِريُدوَن  اِر  ادلَّ َخاِرَج 

."أ  مِّ
ُ
َوأ ْخيِت 

ُ
َوأ يِخ 

َ
أ ُهَو  َماِء  السَّ يِف  ي  ِ

َّ
اذل ِب 

َ
أ َمِشيئََة  َيْعَمُل  َمْن  لُكَّ  نَّ 

َ
أل َوإِْخَويِت!  مِّ 

ُ
أ ُهْم 

ويعمل  الشعب  اذلين حيرتمهم  ادلين  القايس ضد رجال  لكالمه  ثم اكنت تاف عليه 

يُستهان بها يف املجتمع. واكنت تاف عليه أيضا ألنه اكن  هلم لك حساب. إنهم قوة ال 

يعمل معجزات كثرية يف يوم السبت، بينما اعترب رجال ادلين أن هذا كرس للرشيعة.ب 

ومثل  تزين،  ويه  امِسَكْت  امرأة  مثل  كأعداء،  القادة  اعملهم  بمن  رحيما  اكن  إنه  ثم 

غري املتدينني،  وجباة الرضائب، وامرأة معروفة يف املدينة بأنها سيئة السلوك. ثم أيضا 

بغسل  االهتمام  مثل  الشيوخ،  وضعها  اليت  والرشائع  للقواعد  اعتبارا  يقيم  ال  اكن 

هلم؟  وحبه  بالغرباء  اهتمامه  عن  وماذا  القلب.  حالة  من  أكرث  األكل  قبل  األيدي 

وامتدح  زوجها!  ليس  رجل  مع  تعيش  اكنت  سامرية  إىل  احلياة  رسالة  َم  قَدَّ أنه  وكيف 

سامريا رجع إيله ليشكره! وسامريا مسافرا أشفق ىلع مصاب يف الطريق! ومدح امرأة 

القوي،  إليمانه  رومانيا  وضابطا  عظيم!ت  إيمانها  إن  هلا  وقال  يهودية  ليست  كنعانية 

كثريين  إن  وقال  اإليمان!ث  ذلك  مثل  عنده  واحدا  إرسائيل  بين  يف  جيد  لم  إنه  وقال 

اهلل،  مملكة  يف  ويعقوب  وإسحاق  إبراهيم  مع  ويكونون  والغرب،  الرشق  من  سيأتون 

والعذاب.ج  الظالم  فيُطرحون خارجا يف  أنفسهم خمتارين،  يظنون  أما من 

معلق  اآلن  ولكنه  املنقذ.  امللك  هو  عيىس  يكون  أن  تتوقع  أيضا  مريم  اكنت 

أ مت 12: 50-47

ب مت 12: 14-9

ت مت 15: 28-21

ث مت 8: 10

ج مت 8: 12-11
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أخطأت  توقعها؟ هل  مريم يف  أخطأت  فهل  األخرية.  أنفاسه  ويلفظ  يموت  ىلع صليب 

َوقَاَل  املالك  إيلها  جاء  لقد  برجل.  اتصال  دون  به  حبلت  إنها  ال!  قطعا  ال!  الظن؟ 

َعنِْك،  َريِضَ  اهلَل  نَّ 
َ
أل َمْرَيُم  يَا  َايِف 

َ
ت ال  َمَعِك..  اهلُل  َعلَيَْها!  ُمنَْعُم 

ْ
ال تَُها  يَّ

َ
أ الُم  "السَّ لََها: 

َوُيْعِطيِه  َعيِلِّ 
ْ
ال اْبَن  َوُيْدىَع  َعِظيًما،  َسيَُكوُن  ِعيىَس.  ينَُه  َوتَُسمِّ اْبنًا،  يَِن  َوتدَِلِ فََستَْحبَِلنَي 

نَِهايٌَة."أ  ِكِه 
ْ
لُِمل يَُكوَن  َولَْن  بَِد، 

َ
األ  

َ
إِىل َيْعُقوَب  َبيِْت  ىلَعَ  َوَيْمِلُك  بِيِه. 

َ
أ َداُوَد  َعْرَش  اهلُل 

الوقت، كيف يمكن أن توفق بني  إنها تذكر لك هذا، وكيف تنىس! ولكن يف نفس 

الوعد اذلي أعلنه املالك هلا وموت ابنها ىلع الصليب؟ اآلن، من الصعب أن تفهم لك 

هذا! ال بد من االنتظار ثالثة أيام تلتضح األمور بالء.

وودلته  محلته  لقد  أمه.  ينَس  لم  العصيبة  اللحظات  هذه  يف  عيىس  أن  هو  املهم 

يرد  وهنا  وتربيته.  تنشئته  يف  وثابرت  وجاهدت  عليه  وسهرت  طفل،  وهو  به  واعتنت 

ن هلا من يعتين بها. إنه يعربِّ بهذا عن شكره وامتنانه لصنيعها  هلا عيىس املعروف وُيَؤمِّ

كأم.  معه 

لك  هل  وحبك؟  مشاعرك  هلا عن  تعربِّ  هل  أمك؟  وتقدر  أيخ، هل حتب وحترتم 

اهلل:  وصية  ر  تذكَّ تكرمها؟  هل  ممزي؟  خاص  كشخص  تعاملها  هل  بها؟  طيبة  عالقة 

رِْض."ب 
َ
َك، ِليَكْ َيُطوَل ُعْمُرَك يِف األ مَّ

ُ
بَاَك َوأ

َ
ِرْم أ

ْ
ك

َ
"أ

الكمة الرابعة: هلل

َسبَْكتَايِن؟"  لََما  إِييِل،  "إِييِل،  َعِظيٍم:  بَِصْوٍت  ِعيىَس  َخ  رَصَ اثلَّاثِلَِة،  اَعِة  السَّ  ِ
َ

وََحَوايل

ُينَاِدي  نَُّه  "إِ قَالُوا:  ُهنَاَك،  َواقِِفنَي 
ْ
ال َبْعُض  َسِمَع  ا  فَلَمَّ تَيِن؟ 

ْ
تََرك لَِماَذا  إِليَِه،  إِليَِه،  َوَمْعنَاَها 

َعًصا،  ىلَعَ  َوَوَضَعَها   ، َلِّ
ْ
بِاخل َها 

َ
َوَمأل ِاْسِفنَْجًة،  َخَذ 

َ
َوأ ِمنُْهْم،  َواِحٌد  فََجَرى  َاَس." 

ْ
إِيل انلَِّبَّ 

أ لو 1: 33-28

ب خر 20: 12
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يِلُنِْقَذُه."أ  َاُس 
ْ

إِيل ييَِجُء  َهْل  لَِنَى  ُه، 
ْ
"اُتُْرك َفَقاَل اآلَخُروَن:  َب.  ِليرَْشَ ِْه 

َ
إِيل َوَرَفَعَها 

نفسه  وجد  ذنوبنا  محل  اذلي  البرش  كفادي  املسيح.  حياة  يف  حلظة  أصعب  هذه 

اتلاريخ  أسىم حلظة يف  بال معني وال سند. يف  الصليب، اكن  هنا، ىلع  اهلل.  مبعدا عن 

تتكرر، ولن  ولم  مثيل،  يسبق هلا  لم  بطريقة  بأكمله حيث عربَّ سيدنا عيىس عن حبه 

تتكرر، اكن وحيدا. ليس هناك من يقول هل لكمة طيبة وال من يعزيه. هنا ىلع الصليب 

نائبا عنا، حامال ذنوبنا، وجد نفسه مفصوال عن حضور اهلل، مقطواع عن  وهو يموت 

معية القدير! ملاذا؟ ألنه كممثل للمذنبني، اكن ال بد أن حُيرم من حضور اهلل معه.

إن تأملنا يف اتلاريخ جند أتقياء آخرين قابلوا االضطهاد واأللم والعذاب، ولكن 

جاءهم السند والعزاء من عند اهلل. أما عيىس فاكن مرتواك وحيدا بال سند وال عزاء. 

نلأخذ يعقوب مثال. اكن اهلل مع يعقوب فحفظه وحرسه من طمع البان وجشعه. 

َميِع،  اَكَن  إِْسَحاُق  َيتَِّقيِه  ي  ِ
َّ

اذل  َ
َ

اإِلهل إِبَْراِهيَم،  ِب 
َ
أ َربَّ  نَّ 

َ
أ "لَْوال  لالبان:  يعقوب  قال 

ْمِس."ب
َ
أ ْلََة 

َ
ََك يل فََوخبَّ َوَعنَايِئ  َتَعِب  ى 

َ
َرأ اهلَل  ََديِْن. لَِكنَّ  ايلْ  

َ
فَاَِرغ تَيِن 

ْ
رَْسل

َ
أ لَُكنَْت 

السجن.  يف  فوطيفار  وضعه  ذلك  وبعد  كعبد،  وباعوه  إخوته  ظلمه  يوسف.  ثم 

قَاِئَِد  فََجَعَل  َمْعُروفًا،  َمَعُه  وََعِمَل  يُوِسَف،  َمَع  اَكَن  اهلَل  "َولَِكنَّ  الكتاب:  يقول  وهنا 

ْعَطاُه انلََّجاَح يِف لُكِّ َما َعِملَُه."ت 
َ
نَّ اهلَل اَكَن َمَع يُوِسَف، َوأ

َ
ْجِن يَْرىَض َعنُْه... أل السِّ

نَا 
َ
َوأ َميِع  "اهلُل  حني وقع داود يف قبضة أعدائه اكن يشعر حبضور اهلل معه فقال: 

ٌد ِمْن َهَذا."ث كما أدرك إرميا هذه احلقيقة أيضا فقال: "اهلُل َميِع َكُمَحاِرٍب بَاِسٍل  كِّ
َ
ُمتَأ

قَِديٍر."ج

أ مت 27: 46-49؛ مر 15: 34

ب تك 31: 42

ت تك 39: 23-21

ث مز 56: 9

ج إر 20: 11
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رفض الشبان اثلالثة شدرخ وميشخ وعبدنغو أن يسجدوا تلمثال امللك. أرصوا 

انلار  أتون  يف  برميهم  وأمر  جدا  امللك  فغضب  غريه.  ال  وحده،  هلل  واجبة  العبادة  أن 

إنه  قال  لريى،  امللك  تطلَّع  وملا  مربوطني.  األتون  يف  اثلالثة  الرجال  سقط  املشتعلة. 

نَُّه 
َ
َكأ ابِِع  الرَّ َوَمنَْظُر  ٌر،  بِِهْم رَضَ َوَما  انلَّاِر  يِف وََسِط  وَن  َيتََمشُّ حَمْلُوِلنَي  ْرَبَعَة رَِجاٍل 

َ
"أ وجد: 

إن منظره كأنه  الوثين  امللك  قال عنه ذلك  السمايئ،  اآللَِهِة!"أ هذا احلضور اإلليه  اْبُن 

ابن اآلهلة!

األسود.  حفرة  يف  امللك  فرماه  ضده  مكيدة  أعداؤه  دبَّر  دانيال؟  عن  ماذا  ثم 

حمكمة  بولس  واجه  دانيال.ب  ترض  فلم  األسود،  أفواه  وسد  مالكه  أرسل  اهلل  ولكن 

ويقويه  ليشجعه  معه  يلقف  أحد  هناك  يكن  لم  الصعب،  الوقت  ذلك  ويف  القيرص، 

َحٌد 
َ
أ حَيرُْضْ  لَْم  َنْفيِس،  َعْن  َداَفْعُت  ا  لَمَّ  

َ
وىل

ُ
األ ُمَحاَكَمِة 

ْ
ال "يِف  بولس:  قال  املسيح.  غري 

َمِسيَح َوَقَف 
ْ
ُهْم. لَِكنَّ َسيِِّدي ال ِْسْب َهَذا ِضدَّ

َ
فَاِع َعينِّ بَْل تََرُكويِن لُكُُّهْم. اللَُّهمَّ ال حت لدِلِّ

َجانِِب."ت ويقول صاحب 
َ
يِل اَكِمال ِليَْسَمَعُه لُكُّ األ ِ

ْ
َ بِاإِلجن برَشِّ

ُ
ْن أ

َ
ْمَكنَيِن أ

َ
ايِن، فَأ َميِع َوقَوَّ

َخاُف... اهلُل َميِع َوُهَو ُمِعييِن."ث 
َ
أ املزمور بالويح: "اهلُل َميِع فَال 

مرتواك  وحيدا،  اكن  وقت،  أصعب  فيف  املبارك،  الطاهر  القدوس  عيىس،  أما 

أجلنا. من  منبوذا... 

اللغة  ينادي إيلاس؟ ألن لكمة إيلاس قريبة من لكمة إليه يف  أنه اكن  ملاذا ظنوا 

األصلية. ثم اكن ذلك الشعب يتوقع أن يأيت إيلاس وُيصلح لك األمور.ج ثم يأيت املسيح 

حيتفلون  حني  ايلوم،  وحىت  العظيمِة.  داوَد  مملكِة  تأسيس  ويعيد  يلنقذهم  ذلك  بعد 

أ دا 3: 25

ب دا 6: 22

ت 2تم 4: 16- 17

ث مز 118: 7-6

ج مت 17: 11
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إضافية  رشاب  كأس  املائدة  ىلع  يضعون  العيد،  لعشاء  املائدة  إىل  وجيلسون  بالفصح 

إليلاس ويرتكون باب ادلار مفتوحا لعله يِأيت إيلهم أثناء وجبة الفصح. ذللك ربما ظن 

بإيلاس.  يستغيث  احتضاره  املسيح يف ساعة  أن  الصليب  الواقفون عند 

تزنل  نارا  طلب  بأن  أخزيا  امللك  رسل  أهلك  اذلي  هو  إيلاس؟  انلب  هو  ومن 

يف  وفشلوا  حتداهم  بعدما  ابلعل  أنبياء  قتل  اذلي  هو  وأحرقتهم.  فزنلت  السماء،  من 

مواجهة اتلحدي. هو اذلي صعد إىل السماء يف مركبة نارية بينما تلميذه أليشع يراقب 

يتوقعه  الشعب  اكن  ذللك  بانلار.  األعداء  يُهلك  أن  بإماكنه  ناريا،  رجال  اكن  بذهول. 

يفهموا  لم  غشاوة.  قلوبهم  ىلع  اكنت  أنه  آخر  ديلل  هنا  املستعمر.  العدو  من  يلنقذهم 

عيىس. لم يفهموا رساتله. لم يعرفوا معىن حياته بينهم. واآلن يف موته لم يعرفوا معىن 

ََطِب، 
ْ
احل  

َ
إِىل نَاًرا  يُْرِسَل  ْن 

َ
بِأ يَْستَِجيُب  ي  ِ

َّ
اذل  ُ

َ
"اإِلهل إيلاس:  قال  أجلهم.  من  املوت  هذا 

ىلع  والغفران  باحلب  يرد  اذلي  اإلهل  فيقول:  الصليب  ىلع  هنا  عيىس  أما  اهلُل."أ  )ُهَو( 

معصية انلاس وذنبهم، هو اهلل، هو اإلهل احلق!

فعلوه  ما  أن  رأوا  ربما  عليهم!  تثور  ضمائرهم  بدأت  ربما  أو  خافوا  أنهم  يبدو 

قليلة  دقائق  ولو  حياته  يطيلوا  أن  أرادوا  ذللك  بيشء،  العدل  من  يكن  لم  بعيىس 

لريوا إن اكن انلب إيلاس سيأيت يلنقذه، فأعطوه بعض اخلل. هذا هو الغريب هنا! هل 

هم  قالوا  كما  حقه  من  تكن  لم  صفات  نلفسه  انتحل  اكفرا  إنسانا  يلنقذ  إيلاس  يأيت 

عن عيىس؟ ال شك أنها ثورة الضمري! لم يأت إيلاس يلنقذه. اكنوا ىلع خطأ، لم يكن 

ث انلب إيلاس، بل اكن يرصخ إىل اهلل اذلي تركه. عيىس حُيدِّ

أ 1 مل 18: 24
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الكمة اخلامسة: للناس

َعْطَشاُن."أ  نَا 
َ
"أ

وسيدنا  موالنا  اكن  عطشانا!  احلياة،  ماء  ويعطي  العطشان  يروي  اذلي  جند  هنا 

ما جيري  تفاصيل  يُدرك لك  ولكنه اكن  وألم  العقلية. اكن يف عذاب  قواه  من  متمكنا 

بأنهم  عنه،  تنبأ  الكتاب  أن  يعرف  اكن  املسيح  أن  يوحنا  نلا  يُبني  هنا  وحوهل.  معه 

سيعطونه اخلل واملر ليرشب.ب فليك يتم ذلك، رصخ بصوت عظيم وقال: "أنا عطشان." 

الفظيع  واأللم  مشوشا.  فكره  يكن  لم  والرهيبة،  الصعبة  اللحظات  هذه  يف  حىت  إذن 

لم حيرمه من َملََكِة اتلفكري السليم. فحىت وهو معلق ىلع الصليب لُكَّ هذه السااعت، 

وبه.  فيه  تتحقق  الرشيف،  الكتاب  نبوات  األخرى من  بعد  نبوة  إىل  يشري  أخذ 

أو يروي عطشه. بها ريقه  العذاب إىل انلهاية. بال قطرة ماء يبل  ل  لكنه حتمَّ

الكمة السادسة: لللك 

ٍء."ت  "َتمَّ لُكُّ يَشْ

ربما  تم.  أن لك يشء  أعلن  األخرية  أنفاسه  يلفظ  هو  وبينما  اكن عيىس حيترض، 

يقوهل وهو يصعد  أن  املوت! ربما كنا نظن  قام من  يوم  الكالم  يقول هذا  أن  نتوقع  كنا 

إىل السماء، إىل عرش جالل اهلل! لكنه قال هذا وهو معلق ىلع الصليب. ملاذا؟ ألن هذه 

يف احلقيقة يه رصخة انلرص والفوز! قال هذا والشمس ىلع وشك أن تظلم يف منتصف 

أنا  تعين:  يشء،  لك  تم  واملوت!  األلم  ساعة  اتلاريخ،  سااعت  أفظع  يف  هذا  قال  انلهار! 

تعالوا  البرش،  أيها  تعين: لك يشء جاهز لكم  إبليس.  قهرت  أنا  تعين:  الفداء.  أتممت 

أ يو 19: 28

ب مز 69: 21

ت يو 19: 30
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وُخذوا لك ما حتتاجون إيله من غفران وحياة وشفاء ونرص وفرح!

هتاف  بل  والقدر،  للقضاء  املستسلم  تأوه  وال  املهزوم  أنني  هذا  ليس  إذن 

فهل  الكمات،  هذه  يقول  هناك  الواقفون  سمعه  األزيل!  اهلل  قصد  أتم  اذلي  املنترص 

يدركوا. ولم  يفهموا  لم  منهم  أن كثريين  أعتقد  أدركوا خطورتها؟  معناها؟ هل  فهموا 

فلماذا  نلا،  فداًء  حياته  وقدم  يشء،  لك  أتم  قد  الصليب  ىلع  عيىس  اكن  وإن 

والزاكة؟ هذه ال يمكنها أن تضمن  بالصالة والصوم  أن يشرتوا رضا اهلل  حياول ابلعض 

وغفرانه  فدانا،  املسيح  اهلل.  قصد  تمم  املسيح  اثلمن.  دفع  املسيح  ذنوبنا.  مغفرة  نلا 

شامل، اكمل، وجماين.

الكمة السابعة: هلل

َضُع ُرويِح َوِديَعًة."أ 
َ
ِب، يِف يََديَْك أ

َ
َخ ِعيىَس رَصَْخًة اَعيِلًَة َوقَاَل: "يَا أ فَرَصَ

أول مرة يسجل فيها الكتاب الكريم كالما لعيىس هو حديثه عن أبيه حني قال 

يتحدث  هنا  مرة  ِب؟"ب وآخر 
َ
أ َبيِْت  يِف  ُكوَن 

َ
أ ْن 

َ
أ ُب  جَيِ ينِّ 

َ
أ َتْعلََماِن  ال 

َ
"أ ألمه ويوسف: 

السيد ىلع  إنه هو  أبيه! ليست هذه لكمات واحد يموت يف ضعف وهزيمة. ال! بل  إىل 

للناس. للموت طواع من أجل حبه  يَُسلِّم نفسه  إنه هنا  املوت. 

َوِديَعًة  ُرويِح  َضُع 
َ
"أ داود:  يقول  املزامري حيث  آية من  وفادينا  يقتبس سيدنا  هنا 

بها  اليت  الطريقة  نالحظ  أن  املهم  من  ِمنَي."ت 
َ
األ إِليَِهَ  يَا   ، َربُّ يَا  فََديتيَِن  يََديَْك،  يِف 

اقتبس املسيح هذه اآلية وهو معلق ىلع الصليب يف ألم وعذاب وىلع وشك أن يموت. 

مع لك ذلك اكن صاحيا واعيا متملاك من نفسه يقتبس من لكمة اهلل بدقة. تعال نرى 

أ لو 23: 46

ب لو 2: 49

ت مز31: 5
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ماذا عمل عيىس:

موته  أن  يبني  بهذا  َوِديَعًة."  ُرويِح  َضُع 
َ
أ يََديَْك  "يِف  استخدمها كما يه.  عبارة   .1

أتم هذه اإلرادة واآلن يضع نفسه وديعة بني يدي اهلل.  اكن وفقا إلرادة اهلل، وهو قد 

لفداء  ومات  جاء  لقد  باختياره.  احلرة.  بإرادته  هو،  بإرادته  أيضا  اكن  موته  أن  كما 

البرش.

يَا  "فََديتيَِن  داود:  قال  املزمور  يف  عليه.  تنطبق  ال  ألنها  يستعملها  لم  عبارة   .2

البرش  لفداء  جاء  هو  بل  أحد،  يفديه  أن  إىل  حيتاج  ال  ذنب.  بال  املسيح  إن   ". َربُّ

"فديتين." يقل:  لم  املذنبني ذللك 

يُمثل  اهلل ألنه  من  أنه مرتوك  فمع  أبيه.  مع  الفريدة  يؤكد عالقته  فيها  عبارة   .3

ِمنَي،" 
َ
البرش املذنبني، لكنه هو ابن األب باحلق واملحبة. يف املزمور قال داود: "يَا إِليَِهَ األ

ِب." لقد أتم الفداء. وبعد حلظات قليلة ستنتيه حياته 
َ
أ وىلع الصليب قال املسيح: "يَا 

ىلع األرض، فهو يودع روحه عند أبيه. 

فيف  الكتاب،  رب  هو  بالكتاب،  أوىح  اذلي  هو  ألنه  عيىس  حق  من  هذا  لك 

قدرته وسلطانه أن يستخدم ما أوىح به كما شاء حبسب قصده اإلليه.

أـحداث أخرية

نأيت اآلن إىل آخر مرحلة يف قصة الصليب. 

أـحداث متعلقة بموته. ابن اهلل القدوس املحب اآلن معلق ىلع الصليب ويلفظ 

أنفاسه األخرية. بذل نفسه وأراق دمه من أجل البرش. تعال أيخ نرى ماذا جرى بعد 

ذلك.

رؤساء األـحبار. طلب رؤساء األحبار من بيالطس أن يزيل عبارة "ملك ايلهود" 

الالفتة. رفض بيالطس، وقد حتدثنا عن هذا من قبل. من 
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اهلل. كيف؟ ابن  موت  مع  الطبيعة  تفاعلت  الطبيعة. 

َحىتَّ  رِْض 
َ
األ لُكِّ  ىلَعَ  الُم  الظَّ وََخيََّم  ْهُر،  الظُّ وََجاَء  الظالم.  الشمس وخيم  أظلمت 

ْظلََمْت.أ 
َ
أ ْمَس  الشَّ نَّ 

َ
ا، أل َعرْصً اثلَّاثِلَِة  اَعِة  السَّ

وكأن  احلداد.  )ثياب(  ولبست  العميق  حزنه  يف  اشرتكت  الطبيعة  "كأن  هنا 

ارتكبها  ادلهور  تاريخ  يف  ُسطرت  جريمة  أعظم  ىلع  خجال  اختبأت  األنوار  ملكة 

كتب  يف  احلقيقة  هذه  إىل  إشارة  جند  ربما  )القدوس(."37  هذا  صلب  يف  املشرتكون 

يِف  ُتْظِلُم  رَْض 
َ
األ ْجَعُل 

َ
َوأ ْهِر،  الظُّ يِف  تَِغيُب  ْمَس  الشَّ ْجَعُل 

َ
"أ اهلل:  يقول  حيث  األولني 

وََسِط انلََّهاِر."ب هذا يتحدث عن عقاب اهلل بلين إرسائيل لرشهم وبعدهم عنه. ويقول 

الكتاب الرشيف إن يوم ادلين هو: "يَْوُم َغَضٍب، يَْوُم ِضيٍق وََعَذاٍب، يَْوُم َخَراٍب َوَدَماٍر، 

َوَضبَاٍب."ت  يَْوُم َسَحاٍب  َوقِتَاٍم،  يَْوُم َظالٍم 

حجبت الشمس نورها، وكأن الطبيعة تقول نلا إن اهلل حجب نور رضاه عن ابنه 

الظالم  ذنوبنا.  الساقطة فحمل لك  البرشية  نائبا عن  الصليب، اكن  اذلي، ىلع  الوحيد 

يعين أن اهلل يعاقب ذنوبنا. حل عقاب ذنوبنا ىلع املسيح. هنا ىلع الصليب محل املسيح 

والعذاب، اكن  والضيق  الظالم  ويف  الصليب  هنا ىلع  نستحقه حنن.  كنا  اذلي  العقاب 

هو بديلنا، قاىس األلم واحلزن والوحدة. اكن مرتواك منبوذا مهمال معزوال وحيدا. اكن 

ممثِّال  أصبح  اهلل ألنه  مبعدا عن  قوه، واكن  يصدِّ ولم  يفهموه  لم  البرش ألنهم  مبعدا عن 

ذنوبنا.  حامال  نلا 

يروا  أن  يمكنهم  ال  ابلعض  إن  أخرى.  حقيقة  إىل  يرمز  قد  الظالم  ذلك  إن  ثم 

الصليب، وال أن يدركوا خطورته وأهميته بسبب الظالم اذلي حل يف قلوبهم، فأعىم 

بصائرهم وحرمهم من نعمة إدراك أعظم حقيقة يف اتلاريخ. هل أنت واحد من هؤالء؟ 

أ لو 23: 44- 45

ب ع 8: 9

ت صف 1: 15
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موت  أيخ،  الصليب؟  وتنكر  تعاند  وجعلك  وفهمك  عقلك  حول  الظالم  اتلف  هل 

بعيىس  آمنت  إن  كثيفا،  بك  اذلي  الظالم  ومهما اكن  هو حقيقة  الصليب  املسيح ىلع 

يتحول الظالم إىل نور والعتمة إىل إرشاقة شمس احلياة!

الفادي أضاء جالل اهلل حقول بيت حلمأ وحني  ُودل  أنه حني  أيضا  وهنا نالحظ 

الظالم. مات خيم 

حدث  مما  رعبها  عن  األرض  ت  عربَّ هل  الصخور.ب  وتشققت  األرض  تزلزلت 

الصالح،  القدوس  اهلل،  ابن  ربما! ألن  مما جرى؟  الصخور  ارتعدت  وهل  تزلزلت؟  بأن 

مات ىلع صليب! أم أن األرض تزلزلت والصخور تشققت ألن عوامل الكون اجلامدة 

السماء  رب  وسبحت  محدت  بأن  البرش،  عنه  يعرب  أن  يمكن  لم  عما  تعرب  أن  أرادت 

واألرض ألنه قدم ذاته لفداء انلاس؟ت 

َيَاِة 
ْ
احل  

َ
إِىل قَاُموا  َمْوىَت 

ْ
ال احِلِنَي  الصَّ ِمَن  َوَكِثرٌي  ُقبُوُر. 

ْ
ال َواْنَفتََحِت  القبور.  انفتحت 

َوَظَهُروا  َسَة  ُمَقدَّ
ْ
ال َمِدينََة 

ْ
ال َدَخلُوا  ِقيَاَمِتِه،  َوَبْعَد  ُقبُوِر. 

ْ
ال ِمَن  وََخَرُجوا  ْجَساِمِهْم، 

َ
بِأ

ِلَكِثرِييَن.ث 

حدثت  إنها  ثم  للناس.  ظهرت  أشباٍح  ال  بأجسامهم،  لبرش  حقيقية،  قيامة  هذه 

الصخور  وتشقق  الزلزال  مثل  األخرى  الظواهر  مع  املسيح،  فيه  مات  اذلي  الوقت  يف 

إىل وعد اهلل  تشري  أيضا  إنها  ثم  موته.  أهمية وخطورة  إىل  تشري  الستارة. فيه  وانشقاق 

املسيح  يأيت  القيامة آت بال شك حني  يوم  بل  دائما،  القبور  نبىق يف  أننا ال  املبارك نلا 

ىلع السحاب يلأخذنا إيله ونكون معه لك حني. 

يقول بعض املفرسين إن اذلين قاموا، اكنوا قد آمنوا باملسيح يف أثناء خدمته، ثم 

أ لو 2: 9
ب مت 27: 51

ت لو 19: 40.

ث مت 27: 53-52
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ماتوا قبل صلبه. واآلن ظهروا لكثريين من أهلهم وأصحابهم املؤمنني باملسيح. بذلك 

أراد القدير أن يبني ألوئلك املؤمنني األحياء أن اذلين سبقوهم وماتوا هم أيضا رشاكء 
الفادي!38 بواسطة صليب  احلياة  قيامة  يف 

بيت اهلل

 َشْطَريِْن 
َ

َموُْجوَدُة يِف َبيِْت اهلِل إِىل
ْ
تَاَرُة ال ِت السِّ انشقت الستارة يف بيت اهلل. "َوانَْشقَّ

ُْت."أ 
َ

 حت
َ

ِمْن فَْوُق إِىل

ادلاخيل  واملقدس  املقدس  بني  تفصل  اهلل  بيت  يف  اكنت  اليت  الستارة  يه  هذه 

ومطرزة  سميكة،  أنسجة  من  ومصنوعة  مجيلة  نفيسة  الستارة  هذه  اكنت  األعظم. 

إىل  فوق  من  انشقت  أمتار.   7 وعرضها  أمتار   10 يبلغ  طوهلا  واكن  مالئكة.  بأشاكل 

وخميفة  خطرية  حادثة  هذه  احلقيقة  يف  ذاتها!  من  ستارة  تنشق  أن  معجزة،  هذه  حتت. 

نفسه  قيافا  ربما  الوقت.  ذلك  بيت اهلل يف  بعملهم يف  يقومون  األحبار  ربما اكن  جدا. 

اكن موجودا هناك. فماذا قال، وماذا عمل يف مواجهة هذا األمر اخلطري؟ ألنه بانشقاق 

منصة  أي  ادلاخيل؛  الَمقِدس  يف  املوجودة  املقدسة  األشياء  ظهرت  شك  ال  الستارة، 

ألحد  مسموحا  يكن  لم  ملالكني!  م  جُمَسَّ تصوير  وفوقه  العهد،  وصندوق  ابلخور، 

بادلخول إىل ذلك املاكن غري احلرب األىلع وحده وذلك مرة واحدة يف السنة.ب 

والبرش  القدوس  اهلل  بني  يفصل  حاجز  وجود  عن  تتحدث  اكنت  الستارة  هذه 

بنا إىل اهلل. ثم اكنت الستارة ترمز  املذنبني. واآلن زال هذا احلاجز بموت املسيح، ألنه قرَّ

السمائية وألوهيته.  أنظارنا طبيعته  البرشية اليت اكنت حتجب عن  أيضا لطبيعة عيىس 

بمعىن آخر اهلل صار برشا، ليك يمكننا أن نراه ونسمعه ومع ذلك ال نفىن يف حمرضه.

أ مت 27: 51

ب عب 9: 7-3
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من  ايلهود  موقف  موضوع  إىل  نتطرق  حني  أخرى  مرة  هذا  عن  وسنتحدث 

الصليب.

أهله

َِليِل، 
ْ
ِمَن اجل تَِبْعنَُه  الاليِت  َوالنَِّساُء  ْصَحابِِه 

َ
أ لُكُّ  ا  مَّ

َ
أ شاهدته أمه وكذلك أصحابه. 

ُموَر.أ 
ُ
األ َهِذهِ  وََشاَهُدوا  بَِعيٍد،  ِمْن  َواقِِفنَي  فَاَكنُوا 

من هم أصحابه هؤالء؟ هل رجع تالميذه بعد ما هربوا ألنهم ندموا ىلع تركهم إياه 

وهجرهم هل يف أحلك السااعت؟ هل اكن يوسف اذلي من الرامة ونقديموس بني هؤالء؟ ربما.

الفرتة  اكنوا واقفني من بعيد. ربما ألنهم اكنوا خائفني. اكنوا يف حزن ويأس. يف 

هنا  ولكنهم  عريضة.  وآماال  كبرية  أحالما  بنوا  قد  اكنوا  عيىس،  فيها  عرفوا  اليت 

يف  صاحبهم  فشل  لقد  أحالمهم.  وأىلغ  أمانيهم  أعز  حتطيم  أعينهم  أمام  يشاهدون 

االستقالل  ومنحهم  املستعِمر  من  بالدهم  حترير  أي  األولوية،  يعطونه  اكنوا  ما  حتقيق 

اكن  خافت  أمل  ولك  رجاء  بصيص  لك  ضاع  أيضا  بل  فقط،  ذلك  ليس  والسيادة. 

وُيزنل  تهم،  وُيَموِّ األعداء  يلقتل  مالاك  وُيرسل  وجل  عز  اهلل  يتدخل  أن  قلوبهم،  يف 

ضاع  البسيط  األمل  هذا  حىت  نعم،  يموت.  أن  قبل  وينعشه  الصليب  عن  صاحبهم 

وانتىه. لقد مات. تويف. وراح لك رجاء.

احلرس

ْرَبَعِة 
َ
أ  

َ
إِىل ُموَها  َوقَسَّ ِثيَابَُه  َخُذوا 

َ
أ ِعيىَس،  َصلَبُوا  ا  فَلَمَّ َعْسَكُر 

ْ
ال ا  مَّ

َ
َوأ ثيابه.  موا  قسَّ

ِمْن  َمنُْسوَجًة  َواِحَدًة  قِْطَعًة  َواَكَن  يًْضا، 
َ
أ َقِميَص 

ْ
ال َخُذوا 

َ
َوأ قِْسٌم.  َعْسَكِريٍّ  ِللُكِّ  قَْساٍم، 

َ
أ

أ لو 23: 49
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َمْن  لَِنَى  قُْرَعًة  يِق 
ْ
نُل بَْل  ُه  نَُشقُّ "ال  بِلَْعٍض:  َبْعُضُهْم  َفَقاَل  ِخيَاَطٍة.  بَِغرْيِ  ُْت 

َ
حت  

َ
إِىل فَْوُق 

َفَهَذا  قُْرَعًة."  َقْوا 
ْ
ل
َ
أ وىلََعَ َمالبيِِس  بَيْنَُهْم،  ِثيَاِب  "قََسُموا  ِكتَاِب: 

ْ
ال يِف  َورََد  َما  َفتَمَّ  ُخُذُه." 

ْ
يَأ

َعْسَكُر.أ 
ْ
ال َفَعلَُه  َما  ُهَو 

ويقول  ألهميتها.  احلادثة  هذه  األربعة  البشائر  تورد  املرياث!  توزيع  عملية  هذه 

الويح إن فعلهم هذا اكن حتقيقا للنبوة اليت جاءت يف كتاب اهلل.ب 

أخذ العسكر معهم إىل ادلار مالبس املسيح. ولكن هل هذا هو لك ما أمكن 

ادلار  إىل  لإلنسان؟ هل رجعوا  فدائه  الصليب؟ من  املسيح ىلع  يستفيدوه من موت  أن 

جديدة،  حياة  بال  القلب،  يف  تغيري  بال  إيمان،  بال  عملهم،  ىلع  ندامة  بال  توبة،  بال 

وقصص  طيبة  أفاكر  قراءة  هل  هذا؟  كالم  قراءة  من  تستفيد  ماذا  وأنت  منقذ؟  بال 

الوقت؟ أم تتوب وتتغري حياتك  مسلية؟ هل تعترب هذا بالنسبة لك جمرد تمضية بعض 

العظيم؟ الفداء  هذا  بقوة 

بذلك  ألنها  املسيح،  ثياب  أخذوا  اجلنود  ألن  اهلل،  أمحد  إين  أخرى  ناحية  ومن 

اتلايلة  به، لاكنت األجيال  بها تلذكرهم  أهله أخذوها، يلحتفظوا  لو اكن  ضاعت! ربما 

أو عْظمة من عظام  ثياب واحد،  العبادة كما حيدث اآلن مع ثوب من  تقدسها دلرجة 

هو  املسيح  إن  اخلطأ!  هذا  يف  تقع  أن  من  أيخ  يا  احذر  آخر!  حلية  من  شعرة  أو  آخر، 

قطعة  إىل  حنتاج  ال  فنحن  فينا.  ويعيش  احلياة  ويغري  القلب  إىل  يدخل  اذلي  القدير 

إنه يح ايلوم وموجود معنا وفينا!  بها ونتمسح.  أو شعرة من حليته نلتبارك  ثيابه،  من 

َْوُم  ايلْ بِْت،  السَّ يَْوُم  َبْعَدُه  يِت 
ْ
َوَيأ اإلِْعَداِد،  يَْوَم  َهَذا  َواَكَن  اللصني.  سيقان  كرسوا 

ُجثَثُُهْم،  َل  َوُتزْنَ َمْصلُوبنَِي 
ْ
ال ِسيَقاُن  تُْكرَسَ  ْن 

َ
أ بِيالِطَس  ِمْن  َُهوِد  ايلْ قَاَدُة  َفَطلََب  َكِبرُي. 

ْ
ال

َواآلِخِر  ِل  وَّ
َ
األ َسايَقِ  وا  َوَكرَسُ َعْسَكُر 

ْ
ال فََجاَء  بِْت.  السَّ يَْوِم   

َ
إِىل ِليِب  الصَّ ىلَعَ  َتبىَْق  ال  ِليَكْ 

أ يو 19: 24-23

ب مز 22: 18
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َساَقيِْه.أ  وا  يَْكرِسُ فَلَْم  َماَت،  نَُّه 
َ
أ وََجُدوا  ِْه، 

َ
إِيل َوَصلُوا  ا  لَمَّ لَِكْن  ِعيىَس.  َمَع  الَمْصلُوَبنْيِ 

وال  اجلثث  تزُنل  أن  قادتهم  أراد  ايلهود.  طلب  ىلع  بناء  بذلك  احلاكم  أمر 

"إِِن  موىس:  بواسطة  تعاىل  اهلل  هلم  قال  حيث  بذلك  أمرتهم  الرشيعة  ألن  معلقة  تبىق 

ُجثَّتَُه  ُكوا  َترْتُ فَال  َخَشبٍَة،  ىلَعَ  وَُعلَِّق  ْعِدَم 
ُ
فَأ اإلِْعَداُم،  ِعَقاُبَها  َجِريَمًة  َواِحٌد  اْرتََكَب 

ُهَو  َخَشبٍَة  ىلَعَ  ُيَعلَُّق  َمْن  نَّ 
َ
أل َْوِم،  ايلْ َنْفِس  يِف  اْدفِنُوُه  بَِل  اتلَّايِل،  َْوِم  ايلْ  

َ
إِىل ََشبَِة 

ْ
اخل ىلَعَ 

نَِصيبًا."ب هذه  إِلَُهُكْم   
َ

َمْوىل
ْ
ال لَُكُم  ُيْعِطيَها  الَّيِت  رَْض 

َ
األ ُسوا  ُتنَجِّ فاَل  اهلِل.  ِمَن  ُعوٌن 

ْ
َمل

الصلب  إن  قبل  قلنا من  بالصلب، فكما  بالرجم ال  املجرم  إعدام  الوصية تتحدث عن 

اكن وسيلة إعدام رومانية ال يهودية. فايلهود اكنوا يقتلون املجرم بالرجم، ثم بعد رمجه 

للجميع ىلع جرمه وحقارته. إعالنا  يعلقون جثته ىلع غصن شجرة )خشبة(  اكنوا 

يوم  إىل  الصليب  ىلع  جثثهم  تبىق  ال  ليك  موتهم؟  بتعجيل  ايلهود  طالب  ملاذا 

اهلل  ابن  قتلوا  فهم  والرش.  انلفاق  مظاهر  من  آخر  مظهر  هنا  املقدس!  ايلوم  السبت، 

الرشيعة  تنفيذ  يف  يدققون  الوقت  نفس  ويف  القدوس،  الصالح  قتلوا  املجيد،  الطاهر 

السبت! اكنوا قتلة! ومع ذلك حيرصون ىلع أن يعملوا حسب نص الرشيعة!  بشأن يوم 

يا هل من نفاق ورياء!

مات  ساقيه.  كرس  إىل  حاجة  هناك  تكن  فلم  مات  املسيح  أن  العسكر  وجد 

اذلي  الفصح  املسيح محل  إىل كون  أخرى  إشارة  هنا  منتظرة.  لم تكن  املسيح برسعة 

محل  عظام  يكرسوا  أن  هلم  مرصحا  يكن  لم  موىس  رشيعة  فيف  أجلنا.  من  مات 

الكتاب  تنبأ  وهلذا  َعنَّا."ث  ِنيَابًَة  َضِحيًَّة  َم  قُدِّ َمِسيَح، 
ْ
ال ِي 

َ
أ ِفَداِء 

ْ
ال مَحََل  نَّ 

َ
"أل الفصح.ت 

أ يو 19: 33-31

ب تث 21: 23-22

ت خر 12: 46؛ عد 9: 12

ث 1كور 5: 7



167

أنه لن يُكرَس منه عظم.أ أيضا 

ملاذا مات املسيح بهذه الرسعة؟ بسبب اآلالم اجلسمانية املربحة، وبسبب العذاب 

ذنوبنا واالنفصال عن األب املحب. الرهيب. احتمل آالم عقاب  انلفيس 

َجنِْبِه،  يِف  حِبَْرَبٍة  َعْسَكِر 
ْ
ال ِمَن  َواِحٌد  َفَطَعنَُه  جنبه.  يف  حبربة  منهم  واـحد  طعنه   

َيْعلَُم  َوُهَو  َصاِدقٌَة.  َشَهاَدٌة  فَيِهَ  ى، 
َ
َرأ َمْن  َشَهاَدُة  يِهَ  َوَهِذهِ  َوَماٌء.  َدٌم  َخَرَج  َاِل 

ْ
احل َويِف 

يِف  َورََد  َما  َق  َيتََحقَّ ِليَكْ  َهَذا  وََحَدَث  يًْضا. 
َ
أ ْنتُْم 

َ
أ تُْؤِمنُوا  ِليَكْ  ُمَها  َوُيَقدِّ ْدَق،  الصِّ َيُقوُل  نَُّه 

َ
أ

 
َ

إِىل "َسيَنُْظُروَن  آَخَر:  َماَكٍن  يِف  يًْضا 
َ
أ ِكتَاُب 

ْ
ال َوَيُقوُل  ِمنُْه."  َعْظٌم  يُْكرَسَ  "لَْن  ِكتَاِب: 

ْ
ال

َطَعنُوُه."ب  ي  ِ
َّ

اذل

يموت،  وهو  املسيح  رصخة  سمع  الصلب،  عملية  بتنفيذ  املكف  الكتيبة  قائد 

وأخرب بيالطس بأنه مات.ت ولكن ليك يتأكد العسكر من أنه مات فعال، طعنه واحد 

كبرية  أهمية  يضع  جرى  ما  شاهد  اذلي  يوحنا  أن  الواضح  من  جنبه.  يف  حبربة  منهم 

لم  الوقت  ذلك  يف  يوحنا  إن  نقول  أن  املعقول  ومن  بعينيه.  رآه  اذلي  احلدث  هذا  ىلع 

الطب يرشح نلا سبب هذه  املسيح، لكن  وماء من جنب  دم  السبب يف خروج  يفهم 

بطريقتني. الظاهرة 

أوال، يقول علماء الطب إنه لو اكن السيد املسيح ما زال حيا وقت الطعنة، لاكن 

قد خرج من عروقه رش قوي من دم أمحر ناصٍع. لكن ما رآه يوحنا من دم وماء هو 

الشديد.  القلب بسبب احلزن  انفجار وتمزق يف  ديلل ىلع أن عيىس اكن قد مات من 

فَلَْم  يَن  ُمَعزِّ
ْ
ال َواْنتََظْرُت  ِجْد، 

َ
أ فَلَْم  َعْطَف 

ْ
ال ََمْسُت  اتلْ َفَمِرْضُت،  ِب 

ْ
قَل ْت  َكرَسَ "اإِلَهانَُة 

تُوا."ث ونتيجة هلذا االنفجار خرج ادلم من القلب إىل فجوة الصدر وجتلط هناك )أي 
ْ
يَأ

أ مز 34: 20

ب يو 19: 37-34

ت مر 15: 39، 44

ث مز 69: 20
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خرج  اجلندي  طعنه  وملا  األصفر(.  ادلموي  املصل  )أي  ابلالزما  عن  وانفصل  جتمد( 

من جنبه دم وماء )واملاء هنا هو ابلالزما(.

ثانيا، االحتمال اآلخر ملا حدث هو أنه بسبب الرضب واجلدل بقسوة، تمزق جسم 

تلمزق  داخيل  بزنيف  أيضا  أصيب  كما  كثريا.  ونزف  بليغة  بروح  الكريم  الفادي 

حيث  ولكن  شديدة،  برسعة  يدق  قلبه  واكن  األعضاء.  من  وغريها  والكيتني  الكبد 

أنه نزف كثريا، فليس هناك دم يضخه القلب. فتجمع سائل عضوي حول القلب. وملا 

العضوي(. السائل  واملاء )ذلك  ادلم  الطعنة جنبه خرج  مزقت 

رجليه  يكرسوا  لم  وهلذا  ودفنه.  إنزاهل  وقبل  الصليب  ىلع  وهو  مات  لقد 

اآلخرين. اكملصلوبني 

الكتاب:  يقول  حواء.  خلق  عملية  مع  هنا  حدث  ما  نربط  أن  يمكننا  وربما 

وََسدَّ  ْضالِعِه، 
َ
أ ِمْن  ًعا 

ْ
ِضل َخَذ 

َ
أ نَائٌِم،  ُهَو  َوَبيْنََما  َعِميًقا.  نَْوًما  َينَاُم  اإِلنَْساَن  اهلُل  "وََجَعَل 

اآلَن  "َهِذهِ  آَدُم:  َفَقاَل  آَدَم.   
َ

إِىل َها  ْحرَضَ
َ
َوأ ًة 

َ
اْمَرأ ِع 

ْ
ل الضِّ َهِذهِ  ِمْن  َصنََع  ُثمَّ  بِلَْحٍم.  َماَكَنَها 

إن  ِخَذْت."أ 
ُ
أ اْمِرٍئ  ِمِن  َها  نَّ

َ
أل ٌة 

َ
اْمَرأ اْسُمَها  فَيِهَ  ِْم. 

َ
حل ِمْن  ٌْم 

َ
َوحل ِعَظاِم،  ِمْن  َعْظٌم 

ىلع  املبارك  السيد  موت  طريق  عن  خلقت  املسيح  وأمة  آدم،  جنب  من  ُخلقت  حواء 

بالشوك.  املكل  وجبينه  ادلامية،  ورجليه  ويديه  املطعون،  جنبه  من  الصليب، 

أن  دلرجة  كبريا  اكن  الطعنة  تلك  من  نشأ  اذلي  اجلرح  أن  هنا  نالحظ  وأخريا 
توما يمكنه أن يضع يده يف جنب عيىس!ب

ََرِس 
ْ
ابُِط قَائُِد احل ا الضَّ َأمَّ خافوا جدا مما جرى وأقروا بأن هذا شخص غري عدي. 

ْشيَاَء الَّيِت َجَرْت، َخافُوا 
َ
َزاَل َواأل

ْ
ل ْوا الزِّ

َ
ا َرأ يَن اَكنُوا َمَعُه حَيُْرُسوَن ِعيىَس، فَلَمَّ ِ

َّ
َوالرَِّجاُل اذل

ا اَكَن َهَذا اْبَن اهلِل."ت  ا َوقَالُوا: "َحقًّ ِجدًّ

أ تك 2: 23-21

ب يو 20: 27

ت مت 27: 54
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قَاَل:   ، َ تُُويفِّ َكيَْف  ى 
َ
َرأ ا  فَلَمَّ ُمَقابِلَُه،  َواقًِفا  اَكَن  ي  ِ

َّ
اذل ََرِس 

ْ
احل قَائُِد  ابُِط  الضَّ ا  مَّ

َ
أ

ِاْبَن اهلِل."أ  ا اَكَن َهَذا الرَُّجُل  "َحقًّ

َهَذا  اَكَن  ا  "َحقًّ َوقَاَل:  اهلَل  َسبََّح  َحَدَث،  َما  ى 
َ
َرأ ا  فَلَمَّ ََرِس، 

ْ
احل قَائُِد  ابُِط  الضَّ ا  مَّ

َ
أ

َوُهْم  َورََجُعوا  َجَرى،  َما  َشاَهُدوا  َمنَْظِر، 
ْ
ال لَِهَذا  َع  َمَّ جتَ ي  ِ

َّ
اذل ُْمُهوِر 

ْ
اجل َولُكُّ  َصاحِلًا."  الرَُّجُل 

َواقِِفنَي  فَاَكنُوا  َِليِل، 
ْ
اجل ِمَن  تَِبْعنَُه  الاليِت  َوالنَِّساُء  ْصَحابِِه 

َ
أ لُكُّ  ا  مَّ

َ
أ ُصُدوَرُهْم.  ُبوَن  يرَْضِ

ُموَر.ب 
ُ
األ َهِذهِ  وََشاَهُدوا  بَِعيٍد،  ِمْن 

ا  "َحقًّ قال:  ما حدث  ملا رأى  إنه  الصلب،  بعملية  املكف  الضابط  لوقا عن  يقول 

الرَُّجُل  َهَذا  اَكَن  ا  "َحقًّ قال:  الضابط  إن  ومرقس  مىت  ويقول  َصاحِلًا."  الرَُّجُل  َهَذا  اَكَن 

ليس  هذا  أي  اهلل.  ابن  اكن  صاحلا،  اكن  العبارتني:  قال  أنه  نفهم  هذا  من  اهلِل."  اْبَن 

زلزال،  ومن  آيات  من  حدث  ما  الضابط  رأى  إليه.  اكئن  هو  إنما  العاديني،  اكلبرش 

الشهادة. بهذه  فأقَرَّ  املسيح وغفرانه، ورأى احلب يف عينيه.  وسمع كالم 

إعدام  تنفيذ  عمليات  من  الكثري  رأى  اخلبري  املحنك  الضابط  هذا  أن  شك  ال 

املجرمني. ربما هو نفسه دق املسامري يف أيدي كثريين من املحكوم عليهم باإلعدام. 

ما  عيىس  يف  الضابط  هذا  رأى  لكن،  املسامري.  دقوا  وآخرون  أيديهم  أمسك  وربما 

اآلخرين  عن  خيتلف  املسيح  اكن  اإلعالن!  هذا  ويعلن  القرار  هذا  إىل  يصل  جعله 

فوجد فيه الضابط ما لم جيده يف اآلخرين، وذللك اعرتف هذا االعرتاف احلسن. 

فاذلي حكم عليه انلاس بالصلب ليس جمرد معلم قدير مات من أجل معتقده، 

وال جمرد صالح تيق مات من أجل مبادئه، بل اهلل اذلي صار برشا ضح بنفسه لفداء 

ا اَكَن َهَذا الرَُّجُل ِاْبَن اهلِل."ت وكأنه يقول: "أنا وقفت عند  البرش. هلذا قال الضابط: "َحقًّ

اهلدوء  أرى  هنا  ولكين  والكراهية،  الغضب  غري  رأيت  فما  قبل،  من  كثريين  صليب 

أ مر 15: 39

ب لو 23: 49-47

ت مر 15: 39
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املغفرة  أسمع  وهنا  اللعنات،  واستزنال  والشتائم  السب  أسمع غري  لم  قبل،  من  واحلب. 

والصفح. ال يقدر ىلع هذا غري اهلل. حقا اكن هذا الرجل ابن اهلل، حقا اكن هذا الرجل 

صاحلا."

انلاس

ىلع  عذاب  يف  يموت  واحد  ىلع  يلتفرجوا  وقفوا  أي  يتفرجون.أ  انلاس  وقف 

 . صليب

َما َجَرى.ب  َشاَهُدوا  َمنَْظِر، 
ْ
ال لَِهَذا  َع  َمَّ ي جتَ ِ

َّ
ُْمُهوِر اذل

ْ
َولُكُّ اجل شاهدوا ما جرى. 

أي دلينا هنا شهود من لك نوع من انلاس، رأوا بعيونهم أن عيىس ُصِلَب ومات.

رجعوا وهم يرضبون صدورهم.ت ترى ملاذا اكنوا يرضبون صدورهم؟ يف العادة هذه 

لقادة  يلومهم. هل ندموا ألنهم سمعوا  يؤنبهم وقلبهم  عالمة انلدم. ربما اكن ضمريهم 

هذا  يستحق  وال  بريئا  اكن  أنه  يرون  واآلن  ربما!  بصلبه؟ث  مطابلني  وهتفوا  ادلين، 

هذا  ولعل  األخرية.  أنفاسه  يلفظ  إنه  اآلن.  ينفع  ال  انلدم  هذا  لكن  واملوت.  العذاب 

هم لإليمان باملسيح، فاكنوا ضمن اآلالف اذلين آمنوا فيما بعد.ج  أيضا أعدَّ
.ح وََسلََّم ُروَحُه.خ َ قَاَل َهَذا تُُويفِّ ا  َولَمَّ تويف. 

ىلع  يمت  لم  اخلري.  يعمل  حياته  قىض  اذلي  املسيح  عيىس  مات  الطريقة  بهذه 

وكواحد  لصني،  بني  صليب  ىلع  كمجرم،  بل  حوهل،  ملتفة  وأرسته  كرامة  يف  رسيره 

أ لو 23: 35

ب لو 23: 48

ت لو 23: 48

ث رج زك 12: 10
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القانون. كرس 

أـحداث متعلقة بدفنه. ملاذا يتحدث الويح عن دفن عيىس بيشء من اتلفصيل؟ 

يَلِفُت  ذللك  باإلعدام.  عليهم  املحكوم  دفن  ممنواع  اكن  الوقت،  ذلك  يف  الرومان  عند 

القيامة  يف  وعظمته  اهلل  قدرة  لنى  املبارك،  الفادي  دفن  باحلديث عن  انتباهنا  الويح 

احلاكم  أن  وخاصة  دفنوه،  اذلين  شجاعة  لنى  أيضا  ثم  اثلالث.  ايلوم  يف  املجيدة 

الروماين اكن ىلع علم بأنهم رشعوا يف ذلك.

هنا نتأمل قليال يف ما عمله يوسف )ومعه نقديموس( ورؤساء األحبار وبيالطس 

3 أيام. والنساء، وكيف أن عيىس اكن يف القرب 

يوسف

اْسُمُه  اَمِة  الرَّ ِمَن  َغيِنٌّ  رَُجٌل  َجاَء  َمَساُء، 
ْ
ال َحلَّ  ا  َولَمَّ احلاكم.  من  اجلثة  طلب 

ُجثَْماَن ِعيىَس.  َوَطلََب  بِيالِطَس   
َ

إِىل فََذَهَب  تاَلِميِذ ِعيىَس،  ِمْن  يًْضا 
َ
أ ُهَو  َواَكَن  يُوِسُف، 

.أ  ُ
َ

هل ُيْعَطى  ْن 
َ
بِأ َمَر 

َ
فَأ

َجاَء  َمَساُء، 
ْ
ال َحلَّ  ا  فَلَمَّ بِْت.  لِلسَّ ابَِق  السَّ َْوَم  ايلْ ِي 

َ
أ اإلِْعَداِد،  َوقَْت  ُهَو  َهَذا  َواَكَن 

َمْملََكِة  ُظُهوَر  يَنْتَِظُروَن  يَن  ِ
َّ

َوِمَن اذل  ، ىلْعِ
ْ
َمْجِلِس األ

ْ
ال يِف  َكِبرٌي  ، وُهَو ُعْضٌو  اِمُّ الرَّ يُوِسُف 

نَُّه 
َ
أ ِمْن  بِيالِطُس  فَانَْدَهَش  ِعيىَس.  ُجثَْماَن  َوَطلََب  بِيالِطَس،   

َ
إِىل ِبََراَءٍة  َوَذَهَب  اهلِل، 

ا  َوقِْت؟" فَلَمَّ
ْ
: "َهْل َمىَض ىلَعَ َمْوتِِه َبْعُض ال ُ هلَ

َ
ََرِس وََسأ

ْ
َْعِة، َونَاَدى قَائَِد احل َماَت بَِهِذهِ الرسُّ

ُثَْماِن.ب 
ْ
بِاجل يِلُوِسَف  َسَمَح  ََرِس، 

ْ
احل قَائِِد  ِمْن  َعَرَف 

َولَْم  َوَصاِلٌح،  تيَِقٌّ  رَُجٌل  َوُهَو  يُوِسُف،  اْسُمُه  ىلْعَ 
َ
األ َمْجِلِس 

ْ
ال يِف  ُعْضٌو  ُهنَاَك  َواَكَن 

ٌة َيُهوِديٌَّة، َواَكَن يَنْتَِظُر ُظُهوَر  َ اَمِة َويِهَ بدَلْ فِِهْم. َواَكَن ِمَن الرَّ يَُوافِْق ىلَعَ قََراِرِهْم َوال ىلَعَ ترََصُّ

أ مت 27: 58-57

ب مر 15: 45-42
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ِعيىَس.أ ُجثَْماَن  َوَطلََب  بِيالِطَس   
َ

إِىل فََذَهَب  اهلِل.  َمْملََكِة 

قَاَدِة  ِمْن  نَُّه اَكَن خَيَاُف 
َ
ِّ أل ِميُذ ِعيىَس يِف الرسِّ

ْ
تِل َوُهَو   ، اِمُّ الرَّ َبْعَد َهَذا َجاَء يُوِسُف 

بِيالِطُس.ب  ُ
َ

هل فََسَمَح  ِعيىَس  ُجثَْماَن  ُخَذ 
ْ
يَأ ْن 

َ
أ بِيالِطَس  ِمْن  َوَطلََب  َُهوِد،  ايلْ

الرامة. ربما يه بدلة انلب صموئيل ىلع  هذه يه أوصاف يوسف: رجل غين من 

من  خياف  اكن  ألنه  الرس  يف  عيىس  تلميذ  هو  القدس.  غرب  شمال  كيلومرًتا   32 بعد 

لم  األىلع.  ادلين  جملس  أي  األىلع،  املجلس  يف  عضو  صالح.  تيق،  رجل  ايلهود.  قادة 

ظهور  ينتظر  اكن  املسيح.  قتل  بشأن  وترصفِهم  املجلس  أعضاء  بقية  قراِر  ىلع  يوافق 

مملكة اهلل. ذهب براءة إىل بيالطس وطلب جثة عيىس. منحه بيالطس طلبه.

تنجس  العمل  بهذا  امليت.  منه جثة  احلاكم يلطلب  إىل قرص  يوسف هذا  دخل 

حيتفل  أن  يوسف  ىلع  املستحيل  من  اكن  ذللك  ايلهودي.  غري  دار  دخل  ألنه  يوسف 

ىلع  من  أنزهل  ملا  امليت  جسم  ملس  عندما  ذلك  من  أخطر  األمر  أصبح  بل  بالعيد. 

الصليب وكفنه ثم دفنه. ومع ذلك لم حيتفل أحد، يف لك اتلاريخ، بعيد كما احتفل به 

يوسف ونقديموس يف تلك الليلة. لقد اكنت مهمتهما أن يُكفنا مَحََل الفصح احلقييق. 

وإتمامها  إكماهلا  يف  موته  وتسبب  قبل  من  األعياد  لك  إيله  رمزت  اذلي  احلمل  ذلك 

وإلغائها! وحتقيقها 

من  قلنا  كما  الروماين،  القانون  حسب  ألنه  أوال،  اجلراءة  هذه  ظهرت  جبراءة. 

يوسف  وهنا  ادلفن.  يف  حقه  يفقد  بالصلب  عليه  حُيكم  اذلي  الشخص  اكن  قبل، 

ومنذ  ايلهود،  يكره  بيالطس  اكن  وثانيا،  املسيح.  يدفن  أن  ويطلب  القانون  يتحدى 

صليب  ىلع  وضعه  اذلي  العنوان  يُغري  بأن  لطلبهم  يستجيب  أن  رفض  قليلة  سااعت 

املسيح.ت وثاثلا، اكنت جراءة يوسف واضحة جدا، ألنه اآلن بهذا العمل يعلن للجميع 

أ لو 23: 52-50

ب يو 19: 38

ت يو 19: 22-20
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للخطر! نفسه  وُيعرض  أتباع عيىس،  من  أنه 

اَكَن  نَُّه 
َ
أل  ِّ الرسِّ يِف  ِعيىَس  ِميُذ 

ْ
"تِل أنه  نلا  يعلن  الكتاب  إن  يلوسف؟  حدث  ماذا 

بعيىس. اكن  بإيمانه  جُياهر  أن  الشجاعة  هل  لم تكن  قبل  من  َُهوِد."أ  ايلْ قَاَدِة  ِمْن  خَيَاُف 

خياف من تهديدات املجلس ادليين اذلي اكن عضوا فيه.ب أما اآلن وهو يرى املسيح 

يموت حمتقرا معذبا، ىلع صليب، حدث تغيري جذري يف قلب يوسف ويف حياته. اآلن 

يعلن براءة أنه من أتباع عيىس. منذ اآلن لن يكون تابعا يف الرس، بل يف العلن.

خاصة.  بطريقة  هنا  أحدثك  دعين  الرس؟  يف  ولكن  باملسيح  تؤمن  هل  أيخ، 

أحد،  بذلك  يعلم  الظروف ال  بسبب  اتكالك ىلع سيدنا عيىس، ولكن  هل وضعت 

ومفقودا  ضاال،  تائها  كنت  أنك  قلبك  من  أدركت  هل  تعاىل؟  والقدير  أنت  غريك 

حتتفظ  أن  وقررت  تعاىل،  الرمحان  ونعمة  املسيح  السيد  بفضل  اهلدى  نلت  ثم  ضائعا 

بكل ذلك يف الرس؟ أنا ال ألومك وال أوخبك وال حىت أعيب عليك هلذا. أنا أتكلم 

وأمانة.  برصاحة 

تقايلدها  هلا  بيئة  يف  تعيش  أنت  ما.  لفرتة  ذلك  تعمل  أن  يف  احلق  لك  ربما  بل 

اليت جيب أن حترتمها. ربما جمتمعك ال يعرتف برأيك وال حيرتم تعدد اآلراء! ومع ذلك 

نتفق معهم.  أننا ال  بينهم، وأيضا حنبهم، مع  نعيش  اذلين  جيب أن حنرتم هؤالء انلاس 

َتتََوفَُّر  فُْرَصٍة  لُكَّ  َواْغتَِنُموا  ُمْؤِمِننَي، 
ْ
ال َغرْيِ  َمَع  ْكَمٍة  حِبِ فُوا  "ترََصَّ الكريم:  اإلجنيل  يقول 

َحَسٌن."ت ِثرٌي 
ْ
تَأ  ُ

َ
َوهل لَِطيًفا  َدائًِما  َكالُمُكْم  يِلَُكْن  لَُكْم. 

لكن احذر من أن تنكر أنك من أتباعه. هناك فارق كبري بني:

تُلَعرَِّف اآلخرين، وبني  املناسب  الوقت  بالرس نلفسك حىت حيني  أ( احتفاظك 

ب( أن تنكر أنك من أتباعه. 

أ يو 19: 38

ب يو 9: 22؛ 12: 42

ت كو 4: 6-5
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رش  هذا  ولك  بصنيعه،  االعرتاف  وعدم  لفضله  إجحاد  هو  كذب،  هو  اإلنكار 

احذر  املسيح؟"  أتباع  من  أنت  "هل  بالسؤال:  انلاس  وواجهك  إذا حدث  فظيع. ذللك 

من أن تكذب. احذر من أن تنكر. احذر من أن تقول: "ال. لست من أتباع املسيح." 

ي يِف  ِ
َّ

ِب اذل
َ
أ اَم  قُدَّ  ُ

َ
ْشَهُد هل

َ
أ اَم انلَّاِس،  قُدَّ يَْشَهُد يِل  َمْن  تذكر ما قاهل سيدنا عيىس: ""لُكُّ 

َماِء."أ ي يِف السَّ ِ
َّ

ِب اذل
َ
أ اَم  نِْكُرُه قُدَّ

ُ
أ اَم انلَّاِس،  َماِء. َولُكُّ َمْن ُينِْكُريِن قُدَّ السَّ

أتباع  الوقت وتعمل كما عمل يوسف وتعلن لآلخرين أنك من  ثم جيب أن يأيت 

اليت  والسالم  املحبة  رسالة  وأصحابك  ألهلك  تقدم  أن  واجبك  من  الكريم.  الفادي 

ادلعوة  هذه  م  قَدِّ إنما  ابلاقية.  احلياة  بهذه  أيًضا  هم  يتمتعوا  ليك  بانلور،  قلبك  مألت 

بعطف وتسامح وصرب. استعمل احلكمة والرزانة. كن شجااًع، ويف نفس الوقت كن 

لإليمان  اآلخرين  جيذب  ونقاء  تأثري  هلا  يكون  أن  جيب  اجلديدة  حياتك  إن  لطيًفا. 

الصاحلة تتحدث عن حياتك اجلديدة بصوت  الطيبة وأعمالك  أفعالك  باملسيح. اجعل 

أىلع من كالمك.

لكن  اجلامعية.  دراسته  أكمل  أن  بعد  باملسيح  آمن  كبرية  اعئلة  من  صديق  يل 

لكن  املسيح.  عن  يلرتاجع  عليه  ويضغطون  ويهددونه  يضطهدونه  بدأوا  أهله 

صدييق قال هلم: "مهما عملتم، لن أتراجع عن سيدي عيىس. وإن لم تكفوا عن هذه 

األماكن  يف  أحتدث  سوف  لللك!  اجلديد  إيماين  عن  أعلن  سوف  ادلنيئة  اتلرصفات 

للعالم لكه!" الصحف  ويف  العامة 

كما  معروفة،  ابلالد  يف  ماكنتهم  ألن  اتلهديد،  هذا  من  صدييق  اعئلة  انزعجت 

أن عمه اكن وزيرا يف احلكومة. وحلسن احلظ جنح تهديده هلم وتوقف اضطهادهم هل! 

تويف  من  خياف  ال  شجااع  باملسيح  مؤمنا  بدله  ويف  أهله  مع  صدييق  يعيش  وايلوم 

تهديد! أو 

أ مت 10: 33-32
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أنزل امليت من ىلع الصليب وكفنه ودفنه )وساعده يف ذلك نقديموس(. فَاْشرَتَى 

ْخِر،  َكتَّاِن َوَوَضَعُه يِف َقرْبٍ حَمُْفوٍر يِف الصَّ
ْ
ُه يِف ال نَْزَل ِعيىَس َولَفَّ

َ
َكتَّاِن، َوأ

ْ
يُوِسُف َكَفنًا ِمَن ال

ي  ِ
َّ

اذل َماَكَن 
ْ
ال يُويِس  مُّ 

ُ
أ َوَمْرَيُم  َمْجَديِلَُّة 

ْ
ال َمْرَيُم  ْت 

َ
َوَرأ  . َقرْبِ

ْ
ال َمْدَخِل  ىلَعَ  َحَجًرا  َوَدْحَرَج 

ِفيِه.أ ُوِضَع 

ِفيِه  يُوَضْع  لَْم  ْخِر  الصَّ يِف  حَمُْفوٍر  َقرْبٍ  يِف  َوَوَضَعُه  َكتَّاِن، 
ْ
ال ِمَن  َكَفٍن  يِف  ُه  َولَفَّ  ُ

َ
نَْزهل

َ
فَأ

َيْقرَتُِب.ب  بُْت  َْوُم ُهَو يَْوَم اإلِْعَداِد َوالسَّ َذلَِك ايلْ بًَدا. َواَكَن 
َ
أ َحٌد 

َ
أ

اَكَن  ي  ِ
َّ

اذل َِديِد 
ْ
اجل َقرْبِهِ  يِف  َوَوَضَعُه   ، نيَِقٍّ َكتَّاٍن  يِف  ُه  َولَفَّ ُثَْماَن 

ْ
اجل يُوِسُف  َخَذ 

َ
فَأ

َمْرَيُم  َواَكنَْت  َوَمىَض.  َقرْبِ 
ْ
ال َمْدَخِل  ىلَعَ  َكِبرًيا  َحَجًرا  َدْحَرَج  ُثمَّ  ْخِر.  الصَّ يِف  َحَفَرُه  قَْد 

.ت َقرْبِ
ْ
ال ُمَقابَِل  ُهنَاَك  َجالَِستنَْيِ  ْخَرى 

ُ
األ َوَمْرَيُم  َمْجَديِلَُّة 

ْ
ال

اللَّيِْل،  يِف  َقبُْل  ِمْن  ِعيىَس  َزاَر  ي  ِ
َّ

اذل نِِقِديُموُس  َمَعُه  َوَراَح  ُثَْماَن. 
ْ
اجل َخَذ 

َ
َوأ فََراَح 

َخَذا 
َ
فَأ ِكيلُوْجَراًما39.   34  ْ َحَوايلَ َوْزنُُه  ُعوِد 

ْ
َوال ُمرِّ 

ْ
ال ِمَن  َمِزجيًا  َمَعُه  نِِقِديُموُس  َخَذ 

َ
َوأ

َمْوتَاُهْم.  َُهوِد يِف َدفِْن  َفاٍن ِمْن َكتَّاٍن، َحَسَب اَعَدِة ايلْ
ْ
ك

َ
بِأ يِب  اُه َمَع الطِّ َولَفَّ ُجثَْماَن ِعيىَس 

ِفيِه  يُْدَفْن  لَْم  َجِديٌد  َقرْبٌ  بُْستَاِن 
ْ
ال َويِف  بُْستَاٌن،  ِعيىَس  ِفيِه  َصلبُوا  ي  ِ

َّ
اذل َماَكِن 

ْ
ال يِف  َواَكَن 

اإلِْعَداِد  يَْوَم  اَكَن  َْوَم  ايلْ َذلَِك  نَّ 
َ
َوأل قَِريبًا،  اَكَن  نَُّه 

َ
أل َقرْبِ 

ْ
ال َذلَِك  يِف  ِعيىَس  فََدَفنَا  َحٌد. 

َ
أ

َُهوِد.ث ايلْ ِعنَْد 

انليق.  الكتان  من  كفن  يف  ولفها  الصليب،  ىلع  من  اجلثة  وأنزل  يوسف  ذهب 
املر والعود.40 بأن لف اجلثة مع مزيج من  ساعده نقديموس يف تكفني املسيح 

قد  يكن  لم  الصخر،  يف  حفره  قد  اكن  اذلي  اجلديد  يوسف  قرب  يف  املسيح  ُدفن 

َعلَيِْه  "َحَكُموا  السنني:  بمئات  ذلك  قبل  الويح  قاهل  ما  الحظ  قبل.  من  أحد  فيه  ُدفن 

أ مر 15: 47-46

ب لو 23: 54-53

ت مت 27: 61-59

ث يو 19: 42-38
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لَْم  نَُّه 
َ
أ َمَع  َمْوتِِه.  ِعنَْد  ْغِنيَاِء 

َ
َوَمَع األ اِر،  رْشَ

َ
َمَع األ َقرْبٍ  ...ُوِضَع يِف  َقتَلُوُه!  َخُذوُه... 

َ
َوأ ًما 

ْ
ُظل

الشهم كريما، فأعطى قربه اجلديد  الرجل  بًَدا."أ اكن هذا 
َ
أ يَْكِذْب  َولَْم  ا،  رَشًّ يَْرتَِكْب 

 3 بعد  ألنه  األجل،  قصري  قرض  جمرد  اكن  ذلك  أن  يدري  يكن  ولم  هدية.  لعيىس 

القرب يلوسف مستعمال استعماال  أيام أرجع عيىس، هل اجلالل واإلكرام والعزة، أرجع 

الوجود؛  يف  عليه  احلصول  يمكن  ما  أعظم  القرض:  فائدة  معه  وأعطاه  جدا،  بسيطا 

به  يؤمنون  اذلين  للك  وأيضا  يلوسف،  املسيح  َوَهبََها  احلياة،  إىل  املوت  من  القيامة  قوة 

وهاديا! ومنقذا  وفاديا  ربا 
َقرْبِ َوَمىَض.ب

ْ
ال ُثمَّ َدْحَرَج َحَجًرا َكِبرًيا ىلَعَ َمْدَخِل  وضع ـحجرا ىلع فم القرب. 

بد من إغالق  ملاذا؟ ال  القرب.  بعدما دفنه يوسف، وضع حجرا كبريا ىلع مدخل 

الصخر، فاكن ابلاب اذلي يسده مستديرا مثل  القرب، وهذا قرب رجل غين، منحوت يف 

حجر رىح ضخم.

َغِد 
ْ
 رؤساء األـحبار: طلبوا من بيالطس أن خيتم القرب ويضع عليه ـحراسا. َويِف ال

"يَا  َوقَالُوا:  بِيالِطَس   
َ

إِىل َمًعا  يِسيُّوَن  َفرِّ
ْ
َوال ْحبَاِر 

َ ْ
األ ُرَؤَساُء  َراَح  اإلِْعَداِد،  يَْوِم  َبْعَد  ْي 

َ
أ

ْمًرا 
َ
أ ْصِدْر 

َ
فَأ يَّاٍم. 

َ
أ ثاَلثَِة  َبْعَد  قُوُم 

َ
َسأ قَاَل:  َحيًّا  اَكَن  ا  لَمَّ  ، ُمِضلَّ

ْ
ال َذلَِك  نَّ 

َ
أ ْرنَا  تََذكَّ َسيُِّد، 

ِمَن  قَاَم  إِنَُّه  لِلنَّاِس  َوَيُقولُوا  قُوُه  َويرَْسِ تاَلَِميُذُه  يِتَ 
ْ
يَأ  

َّ
ئِلَال اثلَّاِلِث،  َْوِم  ايلْ  

َ
إِىل َقرْبِ 

ْ
ال َراَسِة  حِبِ

."ت
َ

وىل
ُ
ِمَن األ رَشَّ 

َ
أ ِخرَيُة 

َ
اللَُة األ َفتَُكوَن الضَّ َمْوِت. 

ْ
ال

وطلبوا  احلاكم  إىل  راحوا  ويرهبونه.  خيافونه  أعداؤه  َظل  موته،  بعد  حىت  أي 

منه أن يأمر حبراسة القرب. لقد بذل قادة ادلين لك جهدهم ليك يبىق املسيح يف القرب. 

ويقولون:  أنفسهم  أتباعه حيدثون  بعض  ربما اكن  انتىه.  األمر  أن  ظنوا  وبذلك 

مات!"  لقد  السيئ.  حظنا  يا  الظن.  أخطأنا  لكننا  سينقذنا!  اذلي  هو  أنه  نظن  "كنا 

أ إش 53: 9-8

ب مت 27: 60

ت مت 27: 64-62
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العادة عند كثري  امليت كما يه  لزيارة قرب  أنه يف ايلوم اثلالث، ملا ذهبوا  لكن الحظ 

بال  القرب  وجدوا  فيه!  موجود  غري  وصاحبه  وفاراغ  مفتوحا  القرب  وجدوا  انلاس،  من 

ميت! لقد قام عيىس من املوت، ألن املوت لم يقهره، بل هو قهر املوت. هو انترص ىلع 

املوت. 

فَاْذَهبُوا  ِعنَْدُكْم!  ََرُس 
ْ
"احل بِيالِطُس:  لَُهْم  َفَقاَل  القرب.  خبتم  أمر  بيالطس: 

اًسا.أ ُحرَّ َعلَيِْه  قَاُموا 
َ
َوأ ََجَر 

ْ
احل وََختَُموا  َقرْبَ 

ْ
ال ْحَكُموا 

َ
َوأ فََذَهبُوا  تََرْوَن."  َكَما  َواْحُرُسوُه 

هلم  أذعن  لقد  ادلين.  قادة  ضغط  أمام  الروماين  احلاكم  تاذل  أخرى  ومرة 

القرب  وأحكموا  فذهبوا  طلبوه،  ما  يعملوا  أن  هلم  سمح  أرادوا.  ما  يعملوا  أن  ومنحهم 

وختموا احلجر وأقاموا ىلع القرب حراسا ليك ال يرسقه أتباعه! وربما أيضا خافوا من أن 

لكنهم  املوت.  من  بالقيامة  يؤمنون  يكونوا  لم  األحبار  رؤساء  ان  العجيب  من  يقوم! 

اكنوا يعلمون أنه قال إنه سيقوم يف ايلوم اثلالث. ذللك اتذوا لك االحتياطات الالزمة 

ميتا.  يلبقوه 

ليك  مشددة  حراسة  السلطات  عليه  وضعت  قرب  عن  لكه  اتلاريخ  يف  سمعنا  هل 

ال خيرج امليت منه حيا، وليك ال يأيت أحد ويرسق جثته؟ اكن قصد قادة ادلين هو أن 

اإلهلية؟  بقوته  القرب  من  اخلروج  من  يمنعوه  أن  أمكنهم  أتباعه. ولكن هل  يرسقه  ال 

القرب،  باب  املوضوع ىلع  الكبري  احلجر  من  الرغم  القرب ىلع  من  امليت وخرج  قام  لقد 

وىلع الرغم من أنهم ختموا احلجر، وىلع الرغم من وجود احلراس اذلين وضعوهم هناك.

وتاذل  ايلهود  خوف  القدير  استخدم  لقد  هذا.  لك  يف  اهلل  حكمة  نرى  وهنا 

املسيح  قام  القرب،  ختم  من   الرغم  ىلع  أنه  األجيال  وجلميع  لكه  للعالم  يلبني  احلاكم 

منترصا!

َِليِل، 
ْ
اجل ِمَن  ِعيىَس  َمَع  ِجنْئَ  الاليِت  َوالنَِّساُء  واألطياب.  العطور  أعددن  النساء: 

أ مت 27: 66-65
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ْعَدْدَن 
َ
َوأ اِر  ادلَّ  

َ
إِىل رََجْعَن  ُثمَّ  ُثَْماُن. 

ْ
اجل ِفيِه  ُوِضَع  َوَكيَْف  َقرْبَ 

ْ
ال ْيَن 

َ
َوَرأ يُوِسَف،  تَِبْعَن 

َوِصيَِّة.أ
ْ
ال َحَسَب  اْسرَتَْحَن  بِْت  السَّ َويِف  ْطيَابًا. 

َ
َوأ ُعُطوًرا 

غري  وأصبح  بدأ  قد  السبت  أن  بما  لكن  امليت.  ُدفن  وكيف  القرب  النساء  رأت 

حىت  النساء  انتظرت  ذللك  القرب،  إىل  الرجوع  ثم  واألطياب  العطور  إحضار  ممكن 

السبت.  ينتيه 

املسيح  أتباع  ولكن  وعيد،  راحة  يوم  هو  السبت  يوم  اكن  القرب.  يف  أيام   3

اختربوا يف ذلك ايلوم ايلأس والقنوط واحلزن واخلوف أكرث من أي يوم آخر يف حياتهم. 

أنه هو امللك اذلي  اكنوا يبنون آماال كبرية ىلع سيدهم ومعلمهم ونبيهم. اكنوا يظنون 

ينتظرونه ويتوقعون جميئه منذ أيام آبائهم وأجدادهم، بل واكن متوقًعا منذ فجر تاريخ 

عن  ينتج  صالح  يشء  من  هل  قرب!  يف  ميت  حياة،  بال  صامت،  اآلن  ولكنه  اإلنسان. 

املوت؟ هل يمكن أن يبعث املوت يف انلفس غري احلزن واتلعاسة والوحدة والوحشة؟

َاٍل.ب ربما يعرتض ابلعض ىلع أن املسيح هل 
َ

يَّاٍم َوثاََلَث يل
َ
رِْض ثاََلثََة أ

َ
ِب األ

ْ
يِف قَل

اجلالل مكث يف القرب من عرص يوم اجلمعة إىل فجر يوم األحد، أي أقل من 3 أيام و3 

الوقت  بيئتنا يف  أنه ليس من احلكمة أن حناول تطبيق أحوال  يلال. والرد ىلع هذا هو 

احلايل ىلع أحداث ومفاهيم 2000 سنة مضت. ايلوم حنن نعترب أن 3 أيام و3 يلال تعين 

72 ساعة. لكن لم يكن هذا هو مفهومهم يف ذلك الوقت، بل إن جزءا من ايلوم اكن 

قياس اكنت مستعملة دليهم يف  هو وحدة  ويللة"  "يوم  اتلعبري  إذن  ويللة.ت  يوما  يُعترب 

اجلزء  أحيانا  نستعمل  حنن  هذا  وقتنا  يف  حىت  ايلوم.  من  جزء  أي  وتعين  األزمنة  تلك 

الوزراء" مع أنه قد يكون قد  من اليشء يلدل ىلع اللك، فنحن نقول: "اجتمع جملس 

أ لو 23: 56-55

ب مت 12: 40

ت قارن تك 42: 17 مع 18؛ 1صم 30: 12 مع 13؛ 2أخ 10: 5 مع 12؛ إس 4: 16 مع 5: 1؛ مر 8: 31؛ 

10: 34 مع مت 16: 21؛ مت 27: 63 مع 64
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الوزراء هو وحدة.  تغيب وزير أو أكرث، فمجلس 

.41 3 أيام و3 يلال تعين هنا "يف ايلوم اثلالث"  إذن 

قام من املوت

 . َقرْبَ
ْ
ْخَرى تِلَنُْظَرا ال

ُ
َمْجَديِلَُّة َوَمْرَيُم األ

ْ
َحِد، َراَحْت َمْرَيُم ال

َ
َوَمَع ُطلُوِع فَْجِر يَْوِم األ

وََجلََس  ََجَر 
ْ
احل َوَدْحَرَج  وََجاَء  َماِء  السَّ ِمَن  نََزَل  َمالاًك  نَّ  

َ
أل َشِديٌد،  َزاٌل 

ْ
ِزل َحَدَث  ًة 

َ
َوفَْجأ

َوِْف 
ْ
اخل ِمَن  اُس  ُرَّ

ْ
احل فَاْرَتَعَد  ِج. 

ْ
اثلَّل ِمثَْل  ْبيََض 

َ
أ َوثَْوُبُه  ِق،  رَبْ

ْ
ال ِمثَْل  َمنَْظُرُه  َواَكَن  علَيِْه. 

َمْوىَت.
ْ
اَكل َوَصاُروا 

ي  ِ
َّ

اذل ِعيىَس  َعْن  َتبَْحثَاِن  نَُّكَما 
َ
أ اَعرٌِف  نَا 

َ
أ َافَا. 

َ
ت "اَل   : َتنْيِ

َ
َمْرأ

ْ
لِل َماَلُك 

ْ
ال َفَقاَل 

ِفيِه.  َموُْضواًع  اَكَن  ي  ِ
َّ

اذل َماَكَن 
ْ
ال َواْنُظَرا  َا 

َ
َتَعايل قَاَل!  َكَما  قَاَم  نَُّه 

َ
أل ُهنَا،  لَيَْس  ُهَو  َصلَبُوُه. 

َفُهنَاَك  َِليِل. 
ْ
اجل  

َ
إِىل يَْسِبُقُكْم  َوُهَو  َمْوِت، 

ْ
ال ِمَن  قَاَم  نَُّه 

َ
أ تاَلَِميَذُه  ا  ْخرِبَ

َ
َوأ برُِسَْعٍة  ِاْذَهبَا 

الرَِّسالََة." بَلَّْغتُُكَما  اآلَن  نَا 
َ
أ تََرْونَُه، 

ِْرَياِن 
َ

جت َواَكَنتَا  َعِظيٍم،  فََرٍح  َويِف  َخوٍْف  يِف  َوُهَما  برُِسَْعٍة  َقرْبَ 
ْ
ال تَاِن 

َ
َمْرأ

ْ
ال َكِت  َفرَتَ

قََدَميِْه  ْمَسَكتَا 
َ
َوأ َمتَا  َفتََقدَّ "َساَلٌم."  َوقَاَل:  ِعيىَس  قَابَلَُهَما  ًة 

َ
َوفَْجأ اتلَّالَِميَذ.  ا  َ تِلُبرَشِّ

َِليِل 
ْ
اجل  

َ
إِىل يَْذَهبُوا  ْن 

َ
أ إلِْخَويِت  َوقُواَل  ِاْذَهبَا  َافَا. 

َ
ت "اَل  ِعيىَس:  لَُهَما  َفَقاَل   . ُ

َ
هل وََسَجَدتَا 

يََرْونيَِن."أ َفُهنَاَك 

ِمْن  َماَت  َمِسيَح 
ْ
ال إِنَّ  يَِّة:  َهمِّ

َ
األ اَغيَِة  يِف  نَُّه 

َ
أل لَُكْم  َسلَّْمتُُه  ُثمَّ  َهَذا،  تََسلَّْمُت  نَا 

َ
أ

ِكتَاِب. 
ْ
َْوِم اثلَّاِلِث، َكَما َجاَء يِف ال ِكتَاِب. َوُدفَِن ُثمَّ قَاَم يِف ايلْ

ْ
ْجِل ُذنُوبِنَا، َكَما َجاَء يِف ال

َ
أ

يِف  مًعا  اَكنُوا  ٍخ 
َ
أ ِمئَِة  َخِْس  ِمْن  رَثِ 

ْ
ك

َ
أل َظَهَر  َذلَِك  َوَبْعَد   . َعرَشَ لاِلْثيَنْ  ُثمَّ  بِلُْطُرَس  َوَظَهَر 

َ َبْعُضُهْم. َبْعَد َذلَِك َظَهَر  َيَاِة، لَِكْن تُُويفِّ
ْ
َوقِْت. َوُمْعَظُم َهُؤالِء َما َزاَل ىلَعَ َقيِْد احل

ْ
َنْفِس ال

أ مت 28: 10-1
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الرُُّسِل.أ  ِللُكِّ  ثُم  يِلَْعُقوَب 

رآه  أصحابه.  رآه  أمه.  رأته  ودفن.  مات  أنه  شك  هناك  يكن  لم  الفارغ.  القرب 

يف  ولكن  اجلمعة.  يوم  يف  ذلك  اكن  آخرون.  كثريون  رآه  بالصلب.  املكف  احلرس 

أتباعه عطورا  من  النساء  بعض  أخذت  الوقت،  ذلك  بعادات  وعماًل  األحد،  يوم  فجر 

َشِديٌد،  َزاٌل 
ْ
ِزل َحَدَث  ًة 

َ
"فَْجأ الكربى!  املفاجأة  حدثت  وهنا  القرب.  إىل  وذهنب  وحنوطا 

ِمَن  اُس  ُرَّ
ْ
احل فَاْرَتَعَد  علَيِْه...  وََجلََس  ََجَر 

ْ
احل َوَدْحَرَج  وََجاَء  َماِء  السَّ ِمَن  نََزَل  َمالاًك  نَّ 

َ
أل

َمْوىَت."42
ْ
اَكل َوَصاُروا  َوِْف 

ْ
اخل

نراهم  ولكننا  املوت.  من  سيقوم  إنه  يقول  مرة  من  أكرث  سمعوه  قد  أتباعه  اكن 

يقوم!  أن  يتوقعوا  لم  سيقوم!  إنه  قال  أنه  نسوا  يح!  بسيد  ال  ميت  بسيد  انشغلوا  وقد 

يمكن  كيف  الطريق.  يف  النساء  بال  تشغل  القرب  عن  احلجر  دحرجة  فكرة  اكنت 

بعض  يسألن  أن  بد  ال  ثقيل؟  كبري  وهو  احلجر  يدحرجن  أن  رقيقات  ضعيفات  لنساء 

زيح عن باب 
ُ
الرجال للقيام بذلك. ولكن كم اكنت املفاجأة حني وجدن احلجر قد أ

امليت، ولكن هنا مفاجأة أخرى!  أن جيدن جسد  يتوقعن  النساء وهن  القرب! دخلت 

فخرجن  قام،  عيىس  بأن  املالك  فأخربهن  جدا.  النساء  ارتعبت  جالسا!  مالاك  وجدن 

من القرب وهربن يف رعب وحرية!

من  عيىس  يتمكن  أن  هو  القرب  عن  احلجر  دحرجة  من  الغرض  يكن  لم  إذن 

تُعيقه احلواجز وال توقفه  اخلروج. ال! بل لقد خرج قبل إزاحة احلجر، ألن عيىس ال 

القادمون يف فجر ذلك ايلوم  أتباع املسيح  املوانع! بل دحرج املالك احلجر، ليك يقدر 

ميجء  وكذلك  فعال!  قام  سيدهم  أن  ويتحققوا  فارغ،  القرب  أن  يروا  ليك  ادلخول،  من 

قبل  حيا  قام  قد  املسيح  السيد  اكن  بل  املوت،  من  املسيح  يُقيم  ليك  يكن  لم  املالك، 

ميجء املالك! إنما جاء املالك ليك يدحرج احلجر وليك يعلن للتالميذ أن عيىس قام. 

أ 1كور 15: 7-3
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احلكومة  يف  اعيلة  ماكنة  لك  ربما  بدلك.  يف  كبري  سلطة  مركز  لك  أنت  ربما 

أن يف  تظن  إىل شعبك. هل حقا  العقائد  هذه  وانتشار  منع ترسب  املسئولني عن  ومن 

إماكنك أن تمنع عيىس من دخول قلوب انلاس، وإشاعة انلور يف نفوسهم، والسالم يف 

حياتهم؟ هل تظن أنك تقدر أن توقف عيىس ليك ال يسود ىلع شعبك وحيرره ويبعث 

ُتَقيِّد  أبدا أن  فيه احلياة؟ فكر يف هذا بطريقة جدية وال تدع نفسك. ليس بإماكنك 

ُدَّ من قوة عيىس املسيح وتأثريه يف قلوب وعقول انلاس! أو حتَ

اذلنب  إن  ومدهشة!  مباركة  عظيمة  حقيقة  من  هلا  ويا  املوت.  من  املسيح  قام 

َفَقَد قدرته، وقام املسيح منترصا. واملوت اذلي  اذلي سمره إىل الصليب يف يوم اجلمعة 

حفظه يف القرب ثالثة أيام، فقد شوكته وسلطته. واكنت براهني قيامته واضحة ومتعددة 

القيامة يه السند املتني والركزية اثلابتة اليت  أنه بعد ذلك، أصبحت  ومتنوعة، دلرجة 

دفعوا  أجلها  ومن  بنفوسهم،  خاطروا  وبسبها  وتبشريهم،  مناداتهم  أتباعه  عليها  بىن 

الغايلة! حياتهم  ثمن:  أىلغ 

َتبيِْك،  َويِهَ  َقرْبِ 
ْ
ال َداِخَل  تِلَنُْظَر  َنَْت 

ْ
فَاحن َتبيِْك.  َقرْبِ 

ْ
ال َخاِرَج  َواقَِفًة  فَاَكنَْت  َمْرَيُم  ا  مَّ

َ
أ

الرِّْجلنَْيِ  ِعنَْد  َواآلَخَر  ِس 
ْ
أ الرَّ ِعنَْد  َواِحًدا  َجالَِسنْيِ  َبيَْضاَء،  ِثيَاٍب  يِف  َمالَكنْيِ  ْت 

َ
فََرأ

لَُهَما:  َفَقالَْت  ُة؟" 
َ
َمْرأ

ْ
ال تَُها  يَّ

َ
أ َتبِْكنَي  "لَِماَذا  لََها:  َفَقاال  َموُْجوًدا.  ِعيىَس  ُجثَْماُن  اَكَن  َحيُْث 

ِعيىَس  ْت 
َ
فََرأ َوَراِء، 

ْ
ال  

َ
إِىل ََفتَْت  اتلْ ُثمَّ  َهَذا  قَالَْت  َوَضُعوُه."  ْيَن 

َ
أ ْعلَُم 

َ
أ َوال  َسيِِّدي  َخُذوا 

َ
"أ

َوَمْن  ُة؟ 
َ
َمْرأ

ْ
ال تَُها  يَّ

َ
أ َتبِْكنَي  "لَِماَذا  ِعيىَس:  لََها  َفَقاَل  ِعيىَس.  نَُّه 

َ
أ َتْعلَْم  لَْم  لَِكنََّها  َواقًِفا، 

ْيَن 
َ
أ يِل  َفُقْل  َخْذتَُه، 

َ
أ نَْت 

َ
أ ُكنَْت  إِْن  َسيُِّد،  "يَا   : ُ هلَ َفَقالَْت  بُْستَايِنُّ 

ْ
ال نَُّه 

َ
أ َفَظنَّْت  َتْطلُِبنَي؟" 

"َربُّويِن،"  يَِّة:  بِالِعرْبِ  ُ
َ

هل َوقَالَْت  فَاتَلَفتَْت  َمْرَيُم!"  "يَا  ِعيىَس:  لََها  َفَقاَل  آُخُذُه."  نَا 
َ
َوأ َوَضْعتَُه 

ِب. 
َ
األ  

َ
إِىل َبْعُد  ْصَعْد 

َ
أ لَْم  ينِّ 

َ
أل ُتْمِسِكييِن،  "ال  ِعيىَس:  لََها  َفَقاَل  ُمَعلُِّم".  "يَا  َوَمْعنَاَها 

بِيُكْم َوإِليَِه َوإِلَِهُكْم." فََراَحْت 
َ
ِب َوأ

َ
 أ

َ
 إِْخَويِت َوقُويِل لَُهْم إِينِّ َصاِعٌد إِىل

َ
لَِكِن اْذَهِب إِىل
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َكالَم.أ
ْ
ال َهَذا  لََها  قَاَل  نَُّه 

َ
َوأ يَِّد  السَّ ِت 

َ
َرأ َها  نَّ

َ
بِأ اتلَّالِميَذ  َوأْخرَبَِت  َمْجَديِلَُّة 

ْ
ال َمْرَيُم 

ملاذا اكنت مريم تبيك؟ لو اكن مرادها قد حتقق، وفعال وجدت جثة امليت، ما اكن 

مسيح يح.  وبال  منترصا،  قام  فاٍد  بال  األبد!  إىل  أتعسنا  ما اكن  بل  ايلوم،  لكنا  أتعسنا 

الفداء وانلرص! قام املسيح وتم  لكن، هللويا؛ هلل احلمد، 
البستاين؟43 أنه  ملاذا ظنت  ثم 

أنه  تظن  هل  مفقودة!  جثته  أن  اكتشفت  ثم  ميتا،  شخصا  لرتى  جاءت  ألنها   .1

اليت  املحنة  من  يرفعك  أن  قادر  أو غري  أنه غري موجود  أو  املحنة؟  اختىف عنك وسط 

فيها؟ أنت 

رؤيته  من  دموعها  حرمتها  عينيها.  تغمر  وادلموع  وتبيك  حزينة  اكنت  ألنها   .2

الفادي اذلي حيبك؟ ىلع حقيقته. هل تسمح للحزن أن حيرمك من رؤية 

3. ألنها نسيت وعد املسيح بأنه سيقوم من املوت. هل تنىس وعود اهلل لك؟ 

ُمقاٍم، فلم تعرفه كما اكنت تعرفه قبل الصليب! 4. ألنه اكن يف جسد 

آخر،  ماكن  إىل  اجلثة  نقل  قد  اكن  إن  إيله  توسلت  البستاين،  أنه  مريم  ظنت  ا  لمَّ

مريم!"  "يا  عيىس:  هلا  فقال  هناك!  من  تلأخذها  وضعها  أين  وُيعرفها  عليها  فليتحن 

وهنا عرفت صوته، وأدركت أنها أمامه هو بذاته وأنه قام من املوت كما قال.

حتدثنا من قبل عن الَمقدس ادلاخيل يف بيت اهلل  يَس.  ْت عيِ
َ
َرأ

َ
ف  ... نْييِ

َ
ْت َمالك

َ
َرأ

َ
ف

مالاكن  غطائه  ىلع  واكن  انلاس.  بني  املوىل  حلضور  يرمز  اذلي  العهد  صندوق  حيث 

من اذلهب.ب وقلنا إنه لم يكن مسموحا ألحد، ال رجل وال امرأة، بادلخول إىل ذلك 

املاكن غري واحد فقط، هو احلرب األىلع. فقد اكن يدخل مرة واحدة يف السنة يلقدم دم 

الكفارة. ولكننا هنا جند مقدسا أعظم بما ال يقاس من ذلك املبين باحلجارة واخلشب 

أ يو 20: 18-11

ب خر 25: 10- 22
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وحتولت  سمايئ  إليه  وجود  حلَّ  اللحظات،  تلك  ويف  املسيح،  قرب  عند  هنا،  واذلهب! 

من  مالكني  وال  الرمزي،  العهد  صندوق  ال  مريم،  ورأت  رهيب.  مقدس  إىل  املنطقة 

ذهب، بل رأت مالكني حقيقيني داخل القرب. ثم خارج القرب، رأت عيىس اذلي اكن 

صندوق العهد يرمز إيله! هذا هو اهلل حرض بني انلاس! يا هلا من بركة هلذه املرأة! إنها 

رأت  ادلاخيل،  املقدس  يف  األحبار  رئيس  يراه  أن  يمكن  لم  ما  رأت  معنوية  بطريقة 

احلقيقة اليت اكن يرمز إيلها صندوق العهد، رأت املسيح اليح اذلي قام وأصبح مركز 

وسجودنا. عبادتنا 

اآلَخَر  ِميَذ 
ْ
اتلِّل لَِكنَّ  َمًعا،  جَيِْرياِن  َواَكنَا   . َقرْبِ

ْ
ال  

َ
إِىل اآلَخُر  ِميُذ 

ْ
َواتلِّل ُبْطُرُس  فََخَرَج 

يَْدُخْل.  لَْم  َولَِكنَُّه  َفاَن َموُْضوَعًة، 
ْ
ك

َ
ى األ

َ
فََرأ َىَن  َواحنْ َقبْلَُه.  َقرْبِ 

ْ
ال  

َ
إِىل فََوَصَل  ُبْطُرَس،  َسبََق 

ِمنِْديَل 
ْ
َفاَن َموُْضوَعًة. لَِكنَّ ال

ْ
ك

َ
ى األ

َ
َقرْبِ َوَرأ

ْ
 ال

َ
ُثمَّ َوَصَل َسْمَعاُن ُبْطُرُس َبْعَدُه، َوَدَخَل إِىل

ُفوٌف يِف َماَكٍن آَخَر وَْحَدُه. 
ْ
َمل َفاِن، بَْل 

ْ
ك

َ
َمَع األ ِس ِعيىَس َغرْيُ َموُْضوٍع 

ْ
َرأ ي اَكَن ىلَعَ  ِ

َّ
اذل

َوآَمَن.أ ى 
َ
فََرأ ُبْطُرَس،  َقبَْل  قَْد َوَصَل  َواَكَن   ، َقرْبِ

ْ
ال  

َ
إِىل يًْضا 

َ
أ ِميُذ اآلَخُر 

ْ
فََدَخَل اتلِّل

القرب، ووجدا األكفان موضوعة هناك،  ملا سمع بطرس ويوحنا هذا انلبأ جريا إىل 

واملنديل اذلي اكن موضواع ىلع رأس عيىس ملفوفا يف ماكن وحده. ما مدلول أن األكفان 

اكنت يف ماكن ما داخل القرب، وأن املنديل اكن ملفوفا يف ماكن آخر وحده؟ ما يه أهمية 

هذا األمر وملاذا يُعطي الويح آيتني للحديث عنه؟ أعتقد أن اجلواب البسيط واملعقول 

أن  أراد  بمعجزة.  املوت  قام من  أنه  القرب  إىل  للين سيأتون  يبني  أن  أراد  السيد  أن  هو 

يقول هلم: "ال تظنوا أن جثيت رُسقت كما سيقول ايلهود، بل لقد قمت حيا."

فلو اكن قد رسقه لصوص، لاكنوا يأخذون اجلثة يف عجلة ويرتكون املاكن برسعة! 

القرب؟  داخل  وهم  اجلسم  عن  األكفان  خلع  يف  الوقت  يقضون  أنهم  املعقول  من  هل 

بينما  وحده،  آخر  ماكن  يف  ويضعوه  املنديل  يللفوا  للخطر  أنفسهم  يُعرضون  وهل 

أ يو 20: 8-3
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القرب؟ احلراس خارج 

ذلك  بعد  العظيم!  بانلبأ  واألتباع  احلواريني  بقية  يلخربا  ويوحنا  بطرس  رجع 

أظهر عيىس نفسه ملئات من انلاس اذلين رأوه حيا، وتكلم معهم.

إىل  نذهب  هناك.  ليس  املسيح  ألن  فاراغ،  فنجده  الصليب  إىل  نذهب  وايلوم 

يف  بطرس  قال   . يحٌّ بل  ميتًا  ليس  إنه  هناك.  ليس  املسيح  ألن  فاراغ،  فنجده  القرب 

رَُجٌل  ُهَو  انلَّارِصِيُّ  ِعيىَس  الَكالَم:  َهَذا  ِاْسَمُعوا  اِئيَل  إِرْسَ بيَِن  "يَا  يوم اخلمسني:  خطبته 

بَِواِسَطِتِه.  َعِملََها  َوآيَاٍت  وََعَجائَِب  بُِمْعِجَزاٍت  َوَذلَِك  رَْسلَُه، 
َ
أ نَُّه 

َ
أ ىلَعَ  لَُكْم  اهلُل  بَْرَهَن 

َمْرُسوَمِة 
ْ
ال اهلِل  ِة  ِخطَّ َحَسَب  لَُكْم  ُسلَِّم  َوُهَو  بَيْنَُكْم.  َجَرْت  َها  نَّ

َ
أل َهَذا  َتْعلَُموَن  ْنتُْم 

َ
َوأ

َمْوِت 
ْ
ال لَِم 

َ
أ ِمْن  َرُه  َحرَّ اهلَل  لَِكنَّ  اِر.  ُكفَّ

ْ
ال بُِمَساَعَدِة  تُُموُه 

ْ
َوَقتَل فََصلَبْتُُموُه  ابِِق،  السَّ ِمِه 

ْ
وَِعل

ِسرًيا."أ 
َ
أ ُيبِْقيَُه  ْن 

َ
أ َمْوِت 

ْ
لِل ُمْمِكنًا  يَُكْن  فَلَْم  َحيًّا،  قَاَمُه 

َ
َوأ

القرب!  قهر  املسيح  املوت!  قهر  املسيح  أسريا.  املسيح  يُبيَق  أن  للموت  يمكن  لم 

َوإِْسَحاَق  إِبَْراِهيَم  "َربُّ  أخرى:  مناسبة  يف  أيضا  بطرس  وقال  منترصا!  قام  املسيح 

َماَم بِيالِطَس، 
َ
ي َسلَّْمتُُموُه يِلُْقتََل َوَرفَْضتُُموُه أ ِ

َّ
َوَيْعُقوَب، َربُّ آبَائِنَا جَمََّد َخاِدَمُه ِعيىَس، اذل

ْنتُْم 
َ
أ قَاتٍِل!  َعْن  َعْفَو 

ْ
ال َوَطلَبْتُُم   ، َارَّ

ْ
ابل وَس  ُقدُّ

ْ
ال فََرفَْضتُُم  اَحُه.  رَسَ ُيْطِلَق  ْن 

َ
أ َراَد 

َ
أ نَُّه 

َ
أ َمَع 

بَِذلَِك."ب ُشُهوٌد  ُْن 
َ

َوحن َمْوِت، 
ْ
ال ِمَن  قَاَمُه 

َ
أ اهلَل  َيَاِة، لَِكنَّ 

ْ
احل َواِهَب  تُْم 

ْ
َقتَل

اقرتبت  تركيا. فلما  تابعة لسلطان  القدس  العاملية األوىل اكنت مدينة  يف احلرب 

اثلمينة  اتلحف  لك  األتراك  نهب  املدينة،  ىلع  لتستويل  اللنب  الربيطاين  اجلنال  قوات 

املوجودة يف قرب املسيح. فلما سمع أتباع عيىس بذلك، قالوا: "إن أثمن ما اكن يف القرب 

كرس  املوت،  شوكة  حطم  املوت،  من  قام  عيىس  إن  قرنا!  عرش  تسعة  منذ  منه  خرج 

قبضته. فأي يشء ثمني بيق بعده يف القرب؟"

أ أع 2: 24-22

ب أع 3: 15-13
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يومنا  إىل  قبورهم  يف  زالوا  وما  ماتوا  األنبياء  لك  فارغ!  بقرب  حنتفل  ايلوم  حنن 

السماء. قال  القرب بل يح يف  هذا، ما عدا املسيح اذلي هزم املوت، فهو ايلوم ليس يف 

وىلع  والعظماء.  والرشفاء  امللوك  قبور  زرت  "لقد  اهلندي:  اتليق  سنغ  سندر  الصادهو 

لك قرب وجدت لوحة تقول، هنا يرقد امللك فالن أو العظيم فالن. إنما قرب واحد فقط 

القدس."  زرته فلم أجد فيه صاحبه. ذلك هو قرب سيدنا عيىس املسيح يف مدينة 

نعم، صاحب ذلك القرب ليس موجودا فيه ألنه يف يوم األحد قام من املوت. لقد 

وتؤكد  عنها.  وريض  تضحيته  قَِبَل  أنه  لللك  يلربهن  املوت  من  اهلل  أقامه  قال.  كما  قام 

نلا حقيقة القرب الفارغ أن الصليب لم يُنِقْص من قدر املسيح، بل ىلع العكس اكن هو 

الوسيلة اليت بها أتم اهلل قصده وأظهر املسيح حبه. ذللك نقدر ايلوم أن نهتف ونقول: 

ُب."أ 
َ
األ بَِها  َحبَّنَا 

َ
أ الَّيِت  َمَحبََّة 

ْ
ال ْعَظَم 

َ
أ َما  "اُْنُظُروا 

نلمس  أن  وال حناول  معبد،  نطوف حول  وال  املسيح،  قرب  إىل  وهلذا حنن ال حنج 

ذنوبنا.  املسيح رفع عنا لك  ذنوبنا!  يأخذ عنا  ميتا  حجرا جامدا 

إنما  قام،  بها  اليت  الطريقة  وال  قام  كيف  نعرف  ال  حنن  قام!  حقا  قام!  املسيح 

نعلم يقينا أنه قام! فقد رأى أتباعه القرب فاراغ، ثم رأوه حيا، بعدما قام، وتكلم معهم 

ْظَهَر َنْفَسُه 
َ
، َوأ نَُّه يَحٌّ

َ
اِهنَي َكِثرَيٍة أ وأكل معهم. يقول اإلجنيل إن عيىس بنيَّ ألتباعه "برَِبَ

اهلِل."ب  َمْملََكِة  َعْن  وََعلََّمُهْم  يَْوًما،  ْرَبِعنَي 
َ
أ لَُهْم ِخالَل 

َيَاِة؟"ت 
ْ
احل  

َ
إِىل َيُعوُد  َهْل  اإِلنَْساُن،  َيُموُت  "َبْعَدَما  يسألون:  القديم  يف  انلاس  اكن 

ولكن من اذلي قدم اإلجابة العملية الرصحية املقنعة ىلع هذا السؤال؟ عيىس املسيح 

ِقيَاَمُة 
ْ
نَا ُهَو ال

َ
هو اذلي عرفنا أنه توجد قيامة وتوجد حياة بعد املوت. وهو اذلي قال: "أ

أ 1يو 3: 1

ب أع 1: 3

ت أي 14: 14
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فََسيَْحيَا."أ َماَت  َولَْو  ِب  آَمَن  َمْن  َيَاُة. 
ْ
َواحل

إىل  بدل  ومن  ماكن،  إىل  ماكن  من  املفرحة  البرشى  وذاعت  برسعة،  اخلرب  انترش 

اكن  اجلمعة  يوم  يف  العالم.  أحناء  لك  يف  املسيح  بقيامة  حنتفل  ايلوم  إننا  حىت  أخرى، 

فهو  ذللك  فارغ  صليبه  ايلوم  إنما  واملوت.  واهلزيمة  والعقاب  للضعف  رمزا  الصليب 

 
َ

. ُكنُْت َميِّتًا، لَِكينِّ اآلَن يَحٌّ إِىل يَحُّ
ْ
نَا ال

َ
رمز القوة وانلرص والفرح واحلياة. إنه يقول: " أ

ْمَواِت."ب
َ
األ َواَعلَِم  َمْوِت 

ْ
ال َمَفاِتيُح  َوبِيَِدي  اآلبِِديَن،  بَِد 

َ
أ

"أنت قيامت": الشاعر ادلكتور زكريا عوض اهلل يف قصيدته  قال 

يَفتدي بدم كريم من حبيـب  يا سـيدي،  فديتنـي  أنت  باحلب 

الُمعتدي أجل رش  متأملا من  ُمعلقا،  الصليب  نفسَك يف  ضحيَت 

وحموت بادلم لك فعل أسوِد!

دينونتــي إنه  مويت،  واألجُر  ِعلَّتــي،  واخلطيئُة  ذنب  اذلنُب 

وأراك حتمُل عين لك  قضييت، وأراك تدفع عين أجَر خطيئتــي

لعنيت! وتموُت من أجيل وحتمُل 

أنا فأنا األثيم وذاَك مسمــاري  الِمسماُر؟ ماذا قد َجىن؟  يف كفك 

الَعنا لم تفعل سوى، لك الصالح، وكم َشفيَت من  أنا أستحُقه! أنت 

أنا! تعزيين  قبلتَه حىت  لكن 

للماكرِم  حمسـنا أنا! كم ُجلَت تصنُع  يف رِجِلَك املسماُر؟ بل رجيل 

بل هذا تاُج الشوك أجٌر يل  أنا، أنا قد زرعُت الشوَك، أحصُدُه أنا

أنا! تنجيين  لبستَه يك  لكن 

...

أ يو 11:  25

ب رؤ 1: 18
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يت العرِش وفيك ِعزَّ بل قمَت أنت وفيك أنت قياَميت، وجلسَت يف 

...

أسعدتنــي وفيك  انلجاِة  ثوَب  ألبسـتيَن،  أكرمتيَن،  ْفتيَن،  رشَّ

قلٍب مؤمن السجوُد سكيُب  فلك  أشكُر فضلَك؟  أقول وكيف  ماذا 

الغين! احلبِّ  بسعادِة  متمتٍع 

نَُّه 
َ
أ تاَلِميَذُه  ا  ْخرِبَ

َ
َوأ برُِسَْعٍة  "ِاْذَهبَا  للمرأتني:  املالك  قال  اجلليل.  إىل  يسبقكم 

الرَِّسالََة."أ بَلَّْغتُُكَما  اآلَن  نَا 
َ
أ تََرْونَُه،  َفُهنَاَك  َِليِل. 

ْ
اجل  

َ
إِىل يَْسِبُقُكْم  َوُهَو  َمْوِت، 

ْ
ال ِمَن  قَاَم 

قبل الصلب أنبأ عيىس تالميذه وهم يف الطريق إىل البستان، أنه بعد قيامته من 

املوت سيسبقهم إىل اجلليلب. وبعد القيامة أخرب املالك النساء بهذه الرسالة، ثم كررها 

الرسالة؟ وما معىن هذه  هنا،  اجلليل  أهمية  فما  بلحظاتت.  ذلك  بعد  عيىس شخصيا 

يقول  حني  أنه  نالحظ  أن  جيب  أوال،  للتالميذ.  بالنسبة  جدا  مهمة  رسالة  هذه 

إنه سيسبقهم إىل اجلليل، فإن هذا ال يعين "أنا سأذهب ايلوم إىل اجلليل"، وال "هم لن 

ملاذا يسبقهم  قبلهم.  إنه سيذهب إىل اجلليل  يروين إال يف اجلليل". بل كالمه هنا يعين 

هذه  هلم،  بالنسبة  كيلومرًتا.   160 حبوايل  القدس  عن  تبعد  اجلليل  منطقة  هناك؟  إىل 

أن  يمكنه  ممجد،  جسم  يف  اآلن  فهو  هل  بالنسبة  أما  أيام.  عدة  سفر  إىل  حتتاج  مسافة 

يدخل الغرفة واألبواب مقفلةث وأن يسافر هذه املسافة يف حلظة، يف غمضة عني! ذللك 

سيسبقهم. فهو 

وثانيا، ال شك اكن يف فكر اتلالميذ أمر مهم وخطري. اآلن بعدما هجروا سيدهم 

أ مت 28: 7، 10؛ مر 16: 7

ب مت 26: 32؛ مر 14: 28

ت مت 28: 7، 10؛ مر 16: 7

ث يو 20: 19، 26
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هل  اعتبارهم؟  يرد  أن  املمكن  من  هل  يعرفه،  أنه  بطرس  أنكر  وبعدما  ومعلمهم، 

املبارك ما ييل: السيد  املياه إىل جماريها؟ بليان هذا، عمل  يمكن أن تعود 

فيها،  جمتمعني  اكنوا  اليت  الغرفة  يف  هلم  نفسه  أظهر  ملا  القيامة،  يوم  عرص  يف   .1

طلب أن يأكل.أ اكن قصده من ذلك:

أنه ليس شبحا، بل حقيقة تُلمس وتُرى. أ( أن يبني هلم 

ب( أن يشجعهم ويبني هلم أنه ساحمهم. ثم يف اجلليل قال هلم: "تعالوا افطروا."ب 

إىل  اعدت  املياه  أن  كديلل  معا  الطعام  يتناولون  هم  بل  اعدية،  وجبة  هذه  تكن  لم 

أنه صفح عنهم وغفر هلم. جماريها، وأن عالقته معهم متينة ىلع أساس 

ذلك  قبل  أنه  نتذكر  لعلنا  )طربية(.ت  اجلليل  حبرية  شاطئ  ىلع  السيد  قابلهم   .2

ويوحنا  ويعقوب  وأندراوس  سمعان  عيىس  نادى  اجلليل،  حبرية  وعند  قليلة،  بسنني 

يلتبعوه.ث يف ذلك الوقت قال هلم إنه سيجعلهم يصيدون انلاس.ج أما اآلن، بعد قيامته 

ولم  الليل  طول  تعبوا  لألسف،  ولكن  السمك!  يصيدوا  أن  عزموا  فقد  املوت،  من 

صيدا  وأعطاهم  املأزق،  من  وأنقذهم  الفجر  عند  عيىس  فجاء  فشلوا.  شيئا.  يصيدوا 

خدمة  بدء  يف  الكثري  السمك  صيد  معجزيت  بني  العادي  غري  التشابه  )قارن  عظيما. 
قيامته(.ح وبعد  املسيح 

3. ربما أراد أن يقابلهم يف اجلليل يلُذكرهم بوعد اهلل إلبراهيم أن يكون بركة 

لألمم والشعوب. قال اهلل إلبراهيم: "بواسطتك أبارك لك شعوب األرض."خ هذه الربكة 

أ لو 24: 43-40

ب يو 21: 12

ت يو 21: 1

ث مر 1: 20-17

ج لو 5: 10

ح لو 5: 1-11؛ يو 21: 6-1

خ تك 12: 3
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من  بدءا  العالم  وشعوب  أمم  اهلل  يبارك  فدائه  بواسطة  اذلي  عيىس  طريق  عن  تأيت 

سلطانه  هلم  يلعلن  اجلليل،  يف  هنا،  يقابلهم  أن  أراد  وهلذا  األجانب."أ  جليل  "منطقة 

األبدي يف السماء واألرض، ويأمرهم بأن يتلمذوا انلاس من لك الشعوب.ب 

 
َ

َْوِم، اَكَن اْثنَاِن ِمَن اتلَّالِميِذ يِف َطِريِقِهَما إِىل يف الطريق إىل عمواس. َويِف َنْفِس ايلْ

ُقْدِس. َواَكنَا َيتََكََّماِن َمًعا 
ْ
اٍت ِمَن ال ِة ِكيلُوِمرْتَ ْ َعرْشَ قَْرَيٍة اْسُمَها ِعْمَواُس، ىلَعَ ُبْعِد َحَوايلَ

َخَذ 
َ
َوأ بِنَْفِسِه  ُمنَاقََشِة، َجاَء ِعيَسـى 

ْ
َوال َِديِث 

ْ
ُهَما يِف احل َوَبيْنََما  الَّيِت َحَدثَْت.  ُموِر 

ُ
َعِن األ

َماَذا  "َعْن  لَُهَما:  َفَقاَل  َيْعِرفَاُه.  فَلَْم  ْغِمَضْت، 
ُ
أ ُعيُوَنُهَما  نَّ 

َ
أ لَْو  َكَما  لَِكْن  َمَعُهَما.  َيْميِش 

َواِحٌد  َجابَُه 
َ
َوأ وَْجَهيِْهَما.  ىلَعَ  َظاِهًرا  ُْزُن 

ْ
احل َواَكَن  َفا  َفتََوقَّ َمًعا؟"  َماِشيَاِن  ْنتَُما 

َ
َوأ ثَاِن  َتتََحدَّ

ي ال َيْعِرُف َما  ِ
َّ

ُقْدِس اذل
ْ
ِن ال وَِحيُد يِف ُساكَّ

ْ
ْخُص ال نََّك الشَّ

َ
ِمنُْهَما َواْسُمُه لَكُوَباُس: "البُدَّ أ

اَكَن  انلَّارِصِيُّ  "ِعيَسـى   : ُ هلَ قَاال  َحَدَث؟"  "َماَذا  لَُهَما:  َفَقاَل  يَّاِم!" 
َ
األ َهِذهِ  يِف  ِفيَها  َحَدَث 

َوقَاَدَتنَا  ْحبَاِرنَا 
َ
أ ُرَؤَساَء  َولُكِّ انلَّاِس، لَِكنَّ  َنَظِر اهلِل  ْعَماِل يِف 

َ
َواأل َكالِم 

ْ
ال قَِديًرا يِف  نَِبيًّا 

زِْد  اِئيَل!  إِرْسَ بيَِن  ُينِْقُذ  ي  ِ
َّ

اذل ُهَو  نَُّه 
َ
أ نَرُْجو  ُكنَّا  ُْن 

َ
َوحن َوَصلَبُوُه.  اإلِْعَداِم  حِلُْكِم  ْسلَُموُه 

َ
أ

مَجَاَعِتنَا  ِمْن  النَِّساِء  َبْعَض  إِنَّ  ُثمَّ  ْحَداِث. 
َ
األ َك 

ْ
تِلِل اثلَّاِلُث  َْوُم  ايلْ ُهَو  َهَذا  نَّ 

َ
أ َذلَِك  ىلَعَ 

إِنَُّهنَّ  َن 
ْ
َوقُل فََرَجْعَن  ْدَن ُجثَْمانَُه،  َولَْم جَيِ َاِكِر، 

ْ
بَاِح ابل َقرْبِ يِف الصَّ

ْ
ال  

َ
إِىل َذَهنْبَ  َفَقْد  َننَا،  ْ َحريَّ

فَوََجُدوا   ، َقرْبِ
ْ
ال  

َ
إِىل ْصَحابِنَا 

َ
أ َبْعُض  َذَهَب  ُثمَّ   . يَحٌّ إِنَُّه  قَالُوا  ُرْؤَيا  يِف  َمالئَِكًة  َشاَهْدَن 

يََرْوُه." فَلَْم  ُهَو  ا  مَّ
َ
أ النَِّساُء،  قَالَِت  َكَما  َاَل 

ْ
احل

َما  بُِكلِّ  تُْؤِمنَاِن  فَال  ِب، 
ْ
َقل

ْ
ال باَلَدُة  رََجِة  ادلَّ َهِذهِ   

َ
إِىل َهْل  َغبَاِء! 

ْ
لَل "يَا  لَُهَما:  َفَقاَل 

 ِمْن 
َ
!" َواْبتََدأ  َجالهِلِ

َ
َمِسيُح َهِذهِ اآلالَم ُثمَّ يَْدُخَل إِىل

ْ
ال ُيَعايِنَ  ْن 

َ
أ ُب  نِْبيَاُء؟ اَكَن جَيِ

َ
ُ األ

َ
قَاهل

ُكتُِب.
ْ
ال يِع  مَجِ نِِه يِف 

ْ
بَِشأ َورََد  َما  لَُهَما  َح  فَرَشَ نِْبيَاِء، 

َ
تَْوَراِة ُموىَس َوُصُحِف لُكِّ األ

َماَكٍن   
َ

إِىل َذاِهٌب  نَُّه 
َ
بِأ ِعيىَس  َفتََظاَهَر  َيْقِصَدانَِها،  اَكنَا  الَّيِت  َقْرَيِة 

ْ
ال ِمَن  ُبوا  َواْقرَتَ

أ إش 9: 7-1

ب مت 28: 20-16
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فََدَخَل  َمَساُء." 
ْ
ال َواْقرَتََب  َر  خَّ

َ
تَأ َوقُْت 

ْ
فَال ِعنَْدنَا،  َتَعاَل  فَْضِلَك  "ِمْن  قَاال:  لَِكنَُّهَما  ْبَعَد. 

َ
أ

ْعَطاُهَما. 
َ
َم َوأ ُْبَ وََشَكَر اهلَل َوقَسَّ

ْ
َخَذ اخل

َ
َمائَِدِة، أ

ْ
 ال

َ
ا َجلََس َمَعُهَما إِىل يِلَِبيَت ِعنَْدُهَما. َولَمَّ

يِف  اَكَن  "لَِهَذا  لآِلَخِر:  َحُدُهَما 
َ
أ َفَقاَل  َعنُْهَما.  اْختَىَف  لَِكنَُّه  وََعَرفَاُه.  ُعيُوُنُهَما  فَاْنَفتََحْت 

َاِل 
ْ
احل يِف  َوقَاَما  ُكتَُب!" 

ْ
ال َا 

َ
نل ُح  َويرَْشَ ِريِق  الطَّ يِف  ُثنَا  حُيَدِّ اَكَن  ا  لَمَّ وََحَراَرٌة  َشْوٌق  ِبنَا 

ْ
قَل

وَيُقولُوَن:  ُهنَاَك،  َمًعا  جُمْتَِمِعنَي  ْصَحابِِهْم 
َ
أ َوَبايِق  َعرَشَ  َحَد 

َ
األ فَوََجَدا  ُقْدِس. 

ْ
ال  

َ
إِىل َورََجَعا 

َوَكيَْف  ِريِق،  الطَّ يِف  َحَدَث  بَِما  ا  ْخرَبَ
َ
فَأ لَِسْمَعاَن."  َوَظَهَر  َمْوِت 

ْ
ال ِمَن  يُِّد  السَّ قَاَم  َِقيَقِة 

ْ
"بِاحل

.أ ُْبَ
ْ
اخل َم  قَسَّ ا  لَمَّ يَِّد  السَّ َعَرفَا  ُهَما  نَّ

َ
أ

اكن من الصعب أن يتخيل هذان اتللميذان أن املسيح اذلي مات ودفن، يأيت حيا 

ليسري معهما. ظنا أنه مسافر اعدي مثلهما. ولكن ملا وصل املسافرون اثلالثة إىل ادلار 

وجلسوا معا للعشاء، أخذ عيىس اخلب وشكر اهلل وقسم وأعطاهما. وهنا انفتحت عيوُن 

اتللميذين وعرفا أنه عيىس. كيف عرفاه؟ ال شك أنهما الحظا أثر املسامري يف يديه، وأيضا 

تأكد ذلك هلما من نوعية صالته اليت رفعها يلبارك الطعام، ومن طريقته يف احلديث وتفسري 

لكمة اهلل. لكنه اختىف عنهما. فقاما يف احلال ورجعا إىل القدس يلخربا بقية تالميذه.

مقارنة بني ما ـحدث ملا كن عيس ودلا وبيق يف بيت اهلل وما ـحدث يف الطريق 

إىل عمواس

لو 24: 13-35لو 2: 52-41

بعد انتهاء الفصحبعد انتهاء الفصحمىت؟

يف عمواسيف انلارصةاكنوا راجعني إىل ادلار

جاءهم يف الطريق من القدس إىل بيق يف بيت اهلل يف القدسعيىس
عمواس

أ لو 24: 35-13
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غري يف الطريق عيىس  أن  األبوان  أدرك 
موجود يف مجاعة املسافرين

غري  عيىس  إن  املسافران  قال 
موجود )مات ودفن(

يلخربا بأنه يحيلبحثا عنهرجعا إىل القدس

يستمع 3 أيام ادلين  علماء  بني  اكن 
إيلهم ويسأهلم

اكن يف القرب

يف الطريقيف بيت اهللوجداه 

ُكوَن يِف قال عيىس
َ
ْن أ

َ
ُب أ ينِّ جَيِ

َ
ال َتْعلََماِن أ

َ
أ

ِب؟
َ
َبيِْت أ

ِب؟
ْ
َقل

ْ
رََجِة باَلَدُة ال  َهِذهِ ادلَّ

َ
َهْل إِىل

ملا لم يفهما ما قاهل هلماواكن رد الفعل  وعرفاه  عيونهما  انفتحت 
أعطاهما اخلب

يوم األـحد مساء

بَْواُب ُمْقَفلًَة خِلَْوفِِهْم 
َ
َحِد، اَكَن اتلَّالِميُذ جُمْتَِمِعنَي َواأل

َ
َْوِم، يَْوِم األ َويِف َمَساِء َذلَِك ايلْ

الُم َعلَيُْكْم." َوَبْعَدَما قَاَل َهَذا،  ِمَن قَاَدِة ايلَُهوِد. وََجاَء ِعيىَس َوَوَقَف بَيْنَُهْم َوقَاَل: "السَّ

الُم  "السَّ ثَاِنيًَة:  ِعيىَس  لَُهْم  َوقَاَل  يَِّد.  السَّ ُوا 
َ
َرأ ا  لَمَّ اتلَّالِميُذ  َفَفِرَح  وََجنْبَُه.  يََديِْه  َراُهْم 

َ
أ

لَُهْم:  َوقَاَل  ِفيِهْم  َنَفَخ  َهَذا  قَاَل  ا  َولَمَّ يًْضا." 
َ
أ نَا 

َ
أ رِْسلُُكْم 

ُ
أ ُب، 

َ
األ رَْسليَِن 

َ
أ َكَما  َعلَيُْكْم. 

ُتْغَفُر."أ َتْغِفُروَها ال  لَْم  َوإِْن   ، ُ
َ

ُتْغَفُر هل ُذنُوَبُه  َحٍد 
َ
َغَفْرُتْم أل إِْن  وَس.  ُقدُّ

ْ
ال وَح  الرُّ "ِاْقبَلُوا 

يف مساء يوم األحد اجتمع اتلالميذ معا. اكنت أبواب الغرفة الكبرية اليت اجتمعوا 

ويقتلوهم  عليهم  ويقبضوا  يأتوا  ئلال  ايلهود  قادة  من  خائفني  اكنوا  ألنهم  مقفلة  فيها 

كما عملوا بعيىس. ال شك اكن ذلك ايلوم قد بدأ كئيبا حزينا هلم. صاحبهم وسيدهم 

أنه هو اذلي سينقذ بالدهم من املستعمر، واكنوا  ومعلمهم ميت ومدفون يف قرب. ظنوا 

يتوقعون أن تكون هلم ماكنة اعيلة يف مملكته، ولكن راح أملهم وضاع بموته. آخر 
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حتت  وأخذوه  البستان  يف  عليه  القبض  احلرس  ألىق  حني  اكنت  عنه  ذهنهم  يف  صورة 

أي  اتللميذ  ذلك  أنكر  حني  اكنت  بطرس  ذهن  يف  عنه  صورة  آخر  مشددة.  حراسة 

بينما عيىس حيترض  يوحنا اكنت  آخر صورة عنه يف ذهن  املسيح.  إيله  ونظر  به  عالقة 

ألم فظيع ىلع الصليب. لكها صور حزينة أيلمة. واآلن صاحبهم يف القرب. اآلن  وهو يف 

أن  يمكنهم  ال  والسياسية.  ادلينية  السلطات  مقاومة  يمكنهم  هم  وال  هو  ال  أنه  تبني 

هلؤالء  نظري  أو  كفء  منهم  واحد  وال  هريودس.  وال  بيالطس  وال  قيافا  ضد  يقفوا 

اجلالسني ىلع عرش ابلالد!

وماذا عن اهلل؟ إنه لم يتدخل يلنقذ عيىس! ما معىن هذا؟ هل اهلل غري راٍض عن 

صعبة.  وأحوال  خميفة،  وظروف  خميف،  يوم  حبق  هذا  وتعايلمه؟  ترصفاته  وعن  عيىس 

املرعب؟ الاكبوس  املزعج؟ هذا  ينتيه هذا احللم  يعملون؟ كيف يترصفون؟ مىت  ماذا 

بطرس  فيه.  امليت  جيدوا  ولم  القرب  زاروا  اذلين  من  تتوافد  األخبار  أخذت  ثم 

ويوحنا ومريم وغريهم. فماذا يعين هذا أيضا؟ هل يا ترى صدقوا مريم حني قالت هلم 

إنها رأته حيا؟ أو اذلين قالوا إن املالئكة أكدت هلم أنه يح؟ 

فإن اكن ال زال ميتا، فهم أيضا يف عداد األموات، ألن انتقام ايلهود ال شك سيأيت 

ال  ليك  عنه  ويبعدهم  منصبهم،  من  سيعزهلم  ترى  يا  فهل  قام،  فعال  اكن  وإن  عليهم. 

يكونوا أتباعه؟ إنهم لم يساندوه ولم يقفوا معه يف أشد حلظات العمر صعوبة! تركوه يف 

وقت الضيق واحلاجة. هربوا ملا قبض األعداء عليه. أنكروه ملا اكن وحيدا ضعيفا. أليس 

من حقه أن ُيَعنيِّ غريهم من أصحاب الشخصيات القوية، والقلوب الشجاعة؟ أليس من 

حقه أن يأيت بمن يستحقون أن يكونوا أصحاب املسيح اليح املقام من املوت؟   

اكنوا خائفني، واكنوا يف شك. وفجأة جاء عيىس إىل الغرفة املغلقة، ووقف بينهم 

هذا  إىل  اتلحية،  هذه  إىل  احلاجة  أشد  اكنوا يف  مرتني!  قاهلا  َعلَيُْكْم."أ  الُم  "السَّ وقال: 

أ يو 20: 20-19
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الُم َعلَيُْكْم. يقوهلا ماليني انلاس لك يوم، لكن عيىس هو وحده مصدر  السالم. السَّ

يف  انلفس  سالم  الضمري،  سالم  القلب،  سالم  الفكر،  سالم  احلقييق؛  السالم  وُمعطي 

."أ  برََشِ
ْ
َفْهِم ال ي َيُفوُق لُكَّ  ِ

َّ
األعماق، "َسالُم اهلِل اذل

ال  أنه  أدركوا  هنا  حيتويه.  أو  يأرسه  أن  يمكن  لم  القرب  وأن  يح  أنه  عرفوا  هنا 

قيافا وال بيالطس وال هريودس أمكنهم أن يقهروه. هنا تأكدوا أنه ال سلطة دينية وال 

ابن اهلل!  سياسية وال أرضية وال شيطانية يمكنها أن تقف ضد 

يؤنبهم.  أو  يعاتبهم  أو  يوخبهم  لم  أنه صفح عنهم وغفر هلم!  فأدركوا  سلَّم عليهم 

القليلة  اللحظات  أنه رد هلم عالقتهم معه وماكنتهم عنده. ويف هذه  أيضا  أدركوا  كما 

وايلأس، وحل  والشك واالضطراب  اخلوف  راح  األتباع.  تغيري شامل يف هؤالء  حدث 

يف  واختربوا  املوت!  من  قام  اذلي  املسيح  اليح!  املسيح  رأوا  والفرح.  واألمل  السالم 

عمق قلوبهم بل يف لك كيانهم انتصار ابن اهلل ىلع الشيطان، وفوز القدير ىلع إبليس 

واملوت.    واخلطيئة 

أراهم  يَِّد.ب  السَّ ُوا 
َ
َرأ ا  لَمَّ اتلَّالِميُذ  َفَفِرَح  وََجنْبَُه.  يََديِْه  َراُهْم 

َ
أ َهَذا،  قَاَل  َوَبْعَدَما 

مثقوبتني  يدين  وجنبه،  يديه  أراهم  القدير.  فاديهم  حبق  هو  أنه  تبني  اليت  املستندات 

به:  اتلعريف  مستندات  يه  هذه  حقيقته.  تبني  اليت  الوثائق  يه  هذه  مطعونا!  وجنبا 

طعنة  وماكن  املسامري  ثقوب  هو.  أنه  وتأكدوا  بها،  عرفوه  جسمه.  يف  الصليب  آثار 

احلربة يه أوراق إثبات هويته وحتقيق شخصيته. وكأنه يقول: "أنا اذلي ُصلبت وُمتُّ 

من أجلكم. أنا اآلن يح!" وهنا يتحول خوفهم إىل أمان، وحزنهم إىل فرح. 

فرحوا ألنه يح، واآلن تربهن بقوة عظيمة أنه ابن اهلل حبق.ت هو يح، فهو ملك 

يعين  واملوت. هو يح، وهذا  اذلنب  فداؤهم من  تم  فقد  األرباب. هو يح،  امللوك ورب 
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حييون  فهم  يح،  هو  انلجاة.  وجاءت  اهلالك  شبح  عنهم  وزال  حقا،  ُهِزَم  الشيطان  أن 

بقوة قيامته. هو يح وقيامته يه ختم اهلل باملوافقة ىلع موته! بل قيامته يه إمضاء اهلل 

القدير. العملية لكها مقصودة ومرتبة من األزل يف فكر  أن 

اكنت اجلروح وآثارها يه العالمة اليت تمزيه عن غريه. وكذلك بالنسبة إىل أمة املسيح، 
فإن اجلروح واأللم والعذاب واالضطهاد يف سبيل ربنا، لك هذه تمزي أمة اهلل عن غريها.أ

لقد  وجه.  أكمل  ىلع  تمت  مهمته  أن  تبني  اليت  املستندات  يه  أيضا  جروحه  ثم 

جنح القصد من جميئه من السماء. نعم، لُكلت إرسايلته بانلجاح، وذللك، اآلن يرسلهم 

يًْضا."ب أي: 
َ
أ نَا 

َ
أ رِْسلُُكْم 

ُ
أ ُب، 

َ
رَْسليَِن األ

َ
أ "َكَما  يلقوموا بإرسايلتهم ومهمتهم. قال هلم: 

أرسلين  كما  أرسلكم  ذللك  بمهمتكم.  للقيام  دوركم  يأيت  واآلن  مهميت،  أتممت  "أنا 

املفرحة  البرشى  بهذه  تلنادوا  أرسلكم  أنا  باإلجنيل،  األب ألنادي  أرسلين  فكما  أب. 

أرسلكم  أيضا  أنا  احلزاىن،  عزي 
ُ
وأ املرىض  ألشيف  األب  أرسلين  وكما  ماكن.  لك  يف 

أيضا  أنا  بمهميت،  ألقوم  القدوس  بالروح  األب  مألين  وكما  اليشء.  نفس  تلعملوا 
بمهمتكم."ت تلقوموا  القدوس  بالروح  أمألكم 

من  هلا  يا  األرباب.  ورب  امللوك  ملك  مبعوث  أكون  أن  هل من رشف كبري يل  يا 

الرصاط  هلم  بني 
ُ
أل والشعوب،  والقبائل  انلاس  دلى  سفريه  أكون  أن  عظيمة  كرامة 

صوته  وسمعت  كثرية،  سنني  منذ  ناداين  لقد  إيله.  وأقودهم  بفاديَّ  عرفهم 
ُ
وأ املستقيم 

وأين  بقربه  أحس  وأنا  السنني  هذه  طول  بل  حلظة،  أندم  ولم  يده،  يف  يدي  ووضعت 

بنعمته وقوته،  السنني وأنا اعلم أين،  إرادته. طول هذه  حممول ىلع كتفه، وأين يف مركز 

. فهل تطيعه أنت أيضا يا من تقرأ هذه الكمات؟ إنه ما زال يدعو  أحقق مشيئة اهلل يفَّ

رِْسُل؟ 
ُ
أ "َمْن  لك:  يقول  نداءه  تسمع  هل  للمساكني.  بالبرشى  وينادوا  يلذهبوا  أتباعه 
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إنه  يِن."؟ 
ْ
رِْسل

َ
أ َّيَْك!  "بلَ وقال:  إشعيا  رد  كما  عليه  ترد  هل  َا؟"أ 

َ
نل  

ً
رَُسوال يَُكوُن  َمْن 

الفقراء  يريد أن يرسلك إىل اتلعبانني واتلائهني والضائعني واملرتبكني واحلريانني. إىل 

واملحرومني واملرشدين واملنسيني وإىل لك اآلخرين مهما اكنوا.

ادلول،  والعظماء يف عرشات  امللوك  وقصور  اتلارخيية  األماكن  من  الكثري  زرت 

باخلشب  وأحيانا  بالسجاد  املكسوة  واحليطان  الواسعة  والغرف  الشاهقة  املباين  ورأيت 

أواخر  يف  فرنسا  ملكة  اليت اكنت  أنطوانيت  ماري  غرفة  زرت  اثلمينة.  باملعادن  املطعم 

أيضا،  باذلهب  املغشاة  والكرايس  باذلهب،  املغىش  رسيرها  ورأيت  عرش  اثلامن  القرن 

غرفة  من  وأعظم  وأرشف  أبىه  أجد  ال  ولكين  الغرفة.  حيطان  يغلف  السجاد  وأفخر 

ال  بدل  يف  املسيح  يلعبدوا  مغلقة  أبواب  وراء  بعيىس  املؤمنني  بعض  فيها  جيتمع  صغرية 

تعطيهم حرية العبادة. هنا العظمة احلقيقية. هنا غىن الروح احلقييق اذلي يدوم إىل األبد.

اتلالميذ يف  أرسل  أهل جيلك كما  إىل  لريسلك  أيضا  أنت  السيد  يناديك  وايلوم 

إنه يقول لك: "كما أرسلين األب، أرسلك أنت أيضا."  الوقت إىل جيلهم.  ذلك 

صعد إىل السماء

ُيبَاِرُكُهْم،  ُهَو  َوَبيْنََما  َوَباَرَكُهْم.  يََديِْه  َوَرَفَع  َعنْيَا،  َبيَْت  ِمْن  ُقْرِب 
ْ
بِال بِِهْم  وََخَرَج 

َماِء.ب السَّ  
َ

إِىل َوُرفَِع  تََرَكُهْم 

ُهْم  َوَبيْنََما  ْنَظاِرِهْم. 
َ
أ َعْن  َسَحابٌَة  َخَذتُْه 

َ
أ ُثمَّ  ُعيُونِِهْم،  اَم  قُدَّ َماِء  السَّ  

َ
إِىل ُرفَِع   ...

ًة َظَهَر لَُهْم رَُجالِن يِف ِثيَاٍب َبيَْضاَء. َوقَاال لَُهْم: 
َ
َماِء َوُهَو يَبْتَِعُد َعنُْهْم، فَْجأ  السَّ

َ
َينُْظُروَن إِىل

ي  ِ
َّ

اذل َهَذا  ِعيىَس  إِنَّ  َماِء؟  السَّ  
َ

إِىل َتنُْظُروَن  َواقُِفوَن  ْنتُْم 
َ
أ لَِماَذا  َِليِليُّوَن، 

ْ
اجل الرَِّجاُل  َها  يُّ

َ
"أ

 ُهنَاَك."ت
َ

ْيتُُموُه َذاِهبًا إِىل
َ
ِريَقِة َكَما َرأ َماِء، ُهَو َنْفُسُه َسرَيِْجُع بِنَْفِس الطَّ  السَّ

َ
ِخَذ َعنُْكْم إِىل

ُ
أ
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اهلِل.أ يَِمنِي  َعْن  َماِء، وََجلَس  السَّ  
َ

إِىل ُرفَِع  َمَعُهْم،  َسيُِّدنَا ِعيىَس  تََكلََّم  َوَبْعَدَما   ...

معهم  يتقابل  اكن  يوما.   40 تلالميذه  يظهر  عيىس  ظل  املوت،  من  قام  بعدما 

فأخذهم  السماء،  يف  عرشه  إىل  ويرجع  عنهم  يلذهب  الوقت  حان  وأخريا  ويشجعهم. 

يمتلئوا  حىت  القدس  يف  ينتظروا  بأن  أمرهم  تعليماته.  آخر  أعطاهم  وهناك  جبل  إىل 

السماء.  بالروح القدوسب وأن ينرشوا ادلعوة يف لك ماكن.ت بعد ذلك صعد إىل 

عن  االرتفاع  يف  يبدأ  ثم  عيىس،  مع  اجلبل  ىلع  واقفني  اتلالميذ  ميع  تيل 

اآلن  قلوبهم.  مأل  اذلي  احلزن  تيل  أنظارهم.  عن  خيتيف  حىت  السماء  حنو  األرض 

وهم  عيونهم  قدام  صعد  منها.  جاء  اليت  السماء  إىل  رجع  عنهم.  ذهب  أنه  عرفوا 

ينظرون ويراقبون. وأنت، ربما وقفت منذ فرتة قريبة تنظر إىل قريب عزيز أو صديق 

عليه  تتلك  كنت  القوي.  والعماد  الويف  السند  تعتربه  كنت  احلياة،  هذه  يفارق  محيم 

قُربه.  وحالوة  حبه  بدفء  تتمتع  كنت  والقوة.  واملعونة  احلسىن  املشورة  لك  يلقدم 

لكنه ذهب. ترك فجوة يف حياتك ويف قلبك. ال شك هذا اختبار مؤلم حزين. ال شك 

بالنسبة هلم  أنه وقت عصيب لك. اكن هذا هو وضع اتلالميذ احلواريني. اكن املسيح 

السماء. إىل  تركهم ورجع  اآلن  وهو  والسند.  واملعلم  واملرشد  القائد  هو 

ِذئَاٍب...  َوْسَط  ِخَراٍف  ِمثَْل  رِْسلُُكْم 
ُ
أ نَا 

َ
"أ هلم:  عيىس  قاهل  ما  يتحقق  واآلن 

ِعبَاَدِة، 
ْ
ال ُبيُوِت  يِف  ونَُكْم  َوجَيدِْلُ َمَحاِكِم، 

ْ
ال  

َ
إِىل ُخُذونَُكْم 

ْ
يَأ ُهْم  نَّ إِ

فَ انلَّاِس،  ِمَن  ِاْحَذُروا 

يُع  مَجِ َوَيْكَرُهُكْم  َولأِلَجانِِب...  لَُهْم  ِلتَْشَهُدوا  بَِسبَِب  َوُملُوٍك  ٍم  ُحاكَّ َماَم 
َ
أ ونَُكْم  َوحُيرِْضُ

 انلَِّهايَِة، َينُْجو. َوَمىَت اْضَطَهُدوُكْم يِف َمِدينٍَة، 
َ

ي يَثْبُُت إِىل ِ
َّ

انلَّاِس بَِسبَِب اْسِم، لَِكنَّ اذل

ِخْدَمًة  ُم  ُيَقدِّ نَُّه 
َ
أ َيْقتُلُُكْم  َمْن  ِفيِه  َيُظنُّ  َوقٌْت،  ييِِجُء  َِقيَقِة 

ْ
احل يِف  َغرْيَِها...   

َ
إِىل اُْهُرُبوا 

أ مر 16: 19

ب لو 24: 49؛ أع 1: 4

ت مت 28: 19؛ مر 16: 15؛ لو 24: 47؛ يو 20: 21؛ أع 1: 8
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هلم:  قال  ذلك  ومع  سيواجهونها،  اليت  الصعبة  األوقات  من  حذرهم  لقد  نعم،  هلِل."أ 
ْذَهَب."ب

َ
أ ْن 

َ
أ َخرْيٌ لَُكْم  نَُّه  إِ  ، َقَّ

ْ
قُوُل لَُكُم احل

َ
"أ

وسيدهم  قائدهم  املعركة.  يف  وحدهم  وحدهم.  العالم  يواجهوا  أن  عليهم  فاآلن 

البرشية.  بالعني  معهم  يَُرى  ال  أنه  فقط  يعين  هذا  عنهم.  ذهب  وفاديهم  ومعلمهم 

َماِن."ت   انِْتَهاِء الزَّ
َ

يَّاِم َوإِىل
َ
ينِّ َمَعُكْم لُكَّ األ

َ
ُدوا أ كَّ

َ
فنحن ال ننىس أنه قال هلم ونلا: "تَأ

معنا.ث اهلل  عمانوئيل؛  هو  هذا  بسلطانه.  بقوته،  بروحه،  معنا  هو 

ال شك اكن يوم القيامة هو أعظم وأجمد يوم يف حياة اتلالميذ. ولكن بالنسبة 

وقام  يلفدينا،  جاء  إنه  يوم.  وأجمد  أعظم  اكن  الصعود  يوم  أن  شك  ال  نفسه،  لعيىس 

إنه راجع إىل األب. الوقت لريجع إىل عرشه  بعمله ىلع أحسن وجه، واآلن حان 

السماء  إىل  املسيح  صعد 
1( ألن هذا هو بيته. السماء يه ماكنه. جاء من عند اهلل، ورجع إيله.ج

2( ليك يرسل نلا الروح القدوس.ح 

3( يلكون شفيعنا عند اهلل.خ

4( يلُعد نلا ماكنا يف السماء.د

أ مت 10: 16-23؛ يو 16: 2

ب يو 16: 7

ت مت 28: 20

ث مت 1: 23

ج يو 3: 2؛ 8: 14، 42؛ 16: 28، 30؛ 17: 8

ح يو 16: 7؛ أع 2: 33-32

خ عب 8: 1-2؛ 1تم 2: 5

د يو14: 3-2
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ثاثلا

الصليب وحنن

دين بال صليب

ملاذا يرفض بعض انلاس حقيقة أن عيىس مات ىلع الصليب ودفن، ثم يف ايلوم 

اثلالث قام حيا من املوت؟ ملاذا يصعب عليهم أن يصدقوا أن هذا حدث فعال؟

شهادة  شهد  بعدما  بطرس  حىت  الصليب.  فكرة  يرفضون  كثريين  نقابل  حنن 

يقول  الصليب.  حقيقة  يقبل  أن  الصعب  من  أنه  وجد  اهلل،  ابن  هو  عيىس  بأن  جميدة 

الكريم: اهلل  كتاب 

 
َ

إِىل يَْذَهَب  ْن 
َ
أ َعلَيِْه  ُب  جَيِ نَُّه 

َ
أ تِلَالِميِذهِ  ُح  يَُوضِّ ِعيَسـى   

َ
بََدأ َوقِْت، 

ْ
ال َذلَِك  َوِمْن 

َيُقوَم  ُثمَّ  َوُيْقتََل  ُفَقَهاِء، 
ْ
َوال ْحبَاِر 

َ
األ َوُرَؤَساِء  يُوِخ  الشُّ يِْدي 

َ
أ ىلَعَ  َكِثرًيا  ََّم  ل

َ
َوَيتَأ ُقْدِس، 

ْ
ال

يَا  اهلُل  َسَمَح  "ال  َوَيُقوُل:  ُيَعاتِبُُه   
َ
َوَبَدأ َجانٍِب،  ىلَعَ  ُبْطُرُس  َخَذُه 

َ
فَأ اثلَّاِلِث.  َْوِم  ايلْ يِف  َحيًّا 

يِف  َعَقبٌَة  نَْت 
َ
أ َشيَْطاُن!  يَا  َعينِّ  "اُْبُعْد  بِلُْطُرَس:  َوقَاَل  ََفَت  فَاتلْ لََك!"  جَيِْرَي  لَْن  َهَذا  َسيُِّد! 

اهلُل."أ  ُر  ُيَفكِّ َكَما  َولَيَْس  برََشِ 
ْ
اَكل ُر  ُتَفكِّ نََّك 

َ
َطِرييِق، أل

بال  مسيحا  يتوقع  اكن  صليب.  بال  دين  يف  يرغب  العمالق،  ذلك  بطرس،  اكن 

مسيحا  أعطين  ايلهودي:  فيقول  العالم!  توقع  هو  هذا  انلاس،  رغبة  يه  وهذه  آالم! 

نلا  يقدم  فيلسوف  هو  مسيحا  أعطين  ايلوناين:  ويقول  العدو.  ويهزم  ويقاتل  حيارب 

صليب.  بال  مسيحا  أعطين  املسلم:  ويقول  العميقة.  واألفاكر  والفلسفة  احلكمة 

من  انلاس،  لك  أجل  من  انلاس،  أجل  من  وأموت  ألتألم  جئت  نفسه:  املسيح  ويقول 

أ مت 16: 21–23
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أجل ايلهودي وايلوناين واملسلم وغريهم! وهلذا يقول اإلجنيل الرشيف إن حقيقة موت 

فكرة  حيب  أحد  فال  لغريهم.  وغباء  لليهود،  كبرية  مشكة  يه  الصليب  ىلع  املسيح 

الصليب، ال ايلهود وال غري ايلهود. والسؤال هنا هو: ملاذا؟ ملاذا يُعترب الصليب مشكًة 

لغريهم؟ وغباًء  لليهود 

أوال: الصليب هو مشكة كبرية لليهود 

َوَهَذا  ِليِب.  الَصَّ ىلَعَ  بِنَْفِسِه  َضحَّ  ي  ِ
َّ

اذل َمِسيِح 
ْ
بِال  ُ نُبرَشِّ ُْن 

َ
"حن اإلجنيل:  يقول 

يَُهوِد."أ
ْ
لِل َكِبرَيٌة  ُمْشِكٌَة 

ملاذا؟

حني  أنه  يتوقعون  ايلهود  اكن  املسيح.  عن  ايلهود  فكرة  حطم  الصليب  ألن   )1

وينقذهم  سينرصهم،  اذلي  الكبري  والقائد  العظيم  امللك  هو  يكون  املسيح  يأيت 

يرجونه،  اذلي  األمل  هو  فاملسيح  ابلحر.  إىل  املستعمر  ويرم  الرومان  استعمار  من 

هذا  أن  ظنوا  نعم،  هلم.  موسيقاها  ستعزف  اليت  واألغنية  إيله،  يتطلعون  اذلي  وانلور 

حوهل  تتجمع  قويا.  حماربا  وبطال  عظيما  عسكريا  قائدا  سيكون  املنتظر  وامللك  انلب 

بيوتهم،  وخيرب  دماءهم،  ويسفك  األعداء،  وحيطم  احلرب،  إىل  فيقودهم  اجليوُش، 

انلاس،  يف  أمة  خرَي  شعبُه  ويصبح  مزدهرة،  كبرية  اعصمة  القدس  مدينة  من  وجيعل 

هذه  اكنت  العالم.  لك  ىلع  ويتسلطون  ويقهرون  فينترصون  األرض.  يف  شعب  وأعظم 

املسيح.  ايلهود عن  فكرة 

به  أعجبوا  تعايلمه،  إىل  واستمعوا  معجزاته  ورأوا  عيىس  املسيح  جاء  ملا  ذللك 

فتجمع  منه.  يتوقعونه  ما  ويعمل  فكرتهم،  وينفذ  أمنيتهم،  هلم  حيقق  سوف  أنه  وظنوا 

انلاس إيله، وجتمهروا حوهل. 

أ 1كور 1: 23
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لكنه قال هلم إنه جاء يلفدي وينقذ وذلك عن طريق الصلب واملوت! أي أنه جاء 

ليستعمل  ال  والفؤاد،  انلفس  يف  السالم  ويلبعث  يلَقتل،  ال  ويلموت  يلَقهر،  ال  يلَفدي 

وشاهر  الفرس  راكب  امللك  وبدل  الصليب.  عن  حتدث  انلرص  بدل  إذن،  السيف! 

حتت  روما  يدوس  اذلي  القائد  وبدل  قدميه.  ىلع  يسافر  الوديع  عيىس  جاء  السيف، 

ق  وتُمزَّ يداه ورجاله  تُثقب  إنه سيموت ىلع صليب حيث  يقول هلم  قدميه، جاء واحد 

فقدوا صربهم.  وذللك  لليهود!  بالنسبة  املشكة  هنا  للقانون!  وتسمر كمجرم اكرس 

ولم  باتا،  رفضا  رفض  لكنه  ملاك.  ويتوجوه  يأخذوه  أن  ابلعض  حاول  مرة  ذات 

يف  الصليب  ىلع  مات  ذلك  من  العكس  ىلع  بل  لرأيهم.  خيضع  ولم  لفكرتهم،  يذعن 

يُقهُر!  قائدهم  يموت!  منقذهم  شديد.  بقنوط  شعروا  ذللك  واعر.  ومهانة  وذل  ضعف 

عيىس يرُضب وُيذل ويقتل ىلع الصليب ويوضُع يف قرب! نعم، الصليب بالنسبة هلم هو 

مشكة  هو  الصليب  قوته.  يفهموا  لم  معناه.  يعرفوا  لم  يفهموه.  لم  عرثة.  الصليب  اعر. 

لليهود. كبرية 

الفارق بني ايلهود وبني غريهم. اكن ايلهود يفتخرون بأن  2( ألن الصليب أزال 

لكن  هل.  خاصا  شعبا  يلكونوا  اختارهم  بأن  عليهم،  لهم  وفضَّ غريهم  عن  مزيهم  اهلل 

يف  ايلهود  غري  اهلل  يقبل  والفداء،  الصليب  طريق  عن  أنه  املسيح  أتباع  ينادي  اآلن، 

أو  مركز  أو  أو عرق  أساس جنس  انلاس ىلع  بني  يمزي  فهو ال  حظريته وضمن رعيته. 

ايلهود:  غري  حمدثا  الويح  يقول  وكما  باملسيح.  اإليمان  أساس  ىلع  بل  أرضية،  اعئلة 

َسالُمنَا،  ُهَو  َمِسيُح 
ْ
فَال بِِه.  ي َضحَّ  ِ

َّ
اذل بَِدِمِه  قَِريِبنَي  ْصبَْحتُْم 

َ
أ بَِعيِديَن  ُكنْتُْم  يَن  ِ

َّ
اذل ْنتُُم 

َ
"أ

َعْن  َيْفِصلُُهَما  اَكَن  ي  ِ
َّ

اذل َعَداَوِة 
ْ
ال َحائَِط  َزاَل 

َ
أ ْسِمِه  َوِبِ َواِحًدا.  َشْعبًا  االثْننَْيِ  َجَعَل  نَُّه 

َ
أل

َبْعِضِهَما."أ فإن اكن بواسطة الصليب ال يوجد امتياز يلهودي ىلع غري ايلهودي، فكيف 

يقع هذا انلبأ ىلع ايلهودي املتعصب اذلي يعتقد أن اهلل مزيه عن غريه؟ كيف يقبل بنو 

أ أف 2: 14-13



201

يقبلونه.  ال  لليهود وذللك  كبرية  هو مشكة  الصليب  العقيدة؟  هذه  إرسائيل 

تقديم  ألىغ  الضحايا.  تقديم  ألىغ  ايلهودي.  العبادة  نظام  ألىغ  الصليب  ألن   )3

القرابني. وألىغ كذلك احلاجة إىل بناء تتم فيه فرائض العبادة. أصبح هذا غري رضوري. 

م ألغراض عدة. فمثال اكنت تُذكر اإلنسان  يف أزمنة العهد القديم اكنت الضحايا تُقدَّ

ومن  شعبه.  مع  عهده  بها  اهلل  َختم  وسيلة  أيضا  اكنت  ثم  وحقيقتها.  اخلطيئة  خبطورة 

الوقت  نفس  يف  الضحايا  اكنت  لكن  هلم.  وغفر  قبلهم  اهلل  أن  يعرفون  اكنوا  خالهلا 

للحقيقة  ظال  فاكنت  فعال.أ  اخلطيئة  إزالة  ىلع  القوة  هلا  تكن  فلم  مداها،  يف  حمدودة 

احلقيقية  الضحية  إىل  آخر؛  إىل يشء  تشري  نبوية  الصليب. اكنت صورة  اليت ستتم ىلع 

عيىس  جاء  انلبوة  هلذه  وحتقيقا  األبد.  إىل  مفعوهلا  يبىق  واليت  بعد  فيما  م  ستقدَّ اليت 

بذل  واذلي  اهلل  أرسله  اذلي  احلََمَل  هو  يلكون  الضحية،  تلك  هو  يكون  ليك  املسيح 

اإلنسان.  نفسه من أجل 

بالروح  بيتا هلل  ، يف قلب، وأصري  تعاىل يفَّ يقيم اهلل  بالصليب،  أؤمن  ثم إين حني 

طوب  من  مقام  خاص  عبادة  بيت  إىل  أذهب  أن  إىل  أحتاج  ال  أنا  إذن  القدوس. 

قال  وكما  ماكن،  لك  يف  موجود  اهلل  هل.  وأتعبد  اهلل  ألجد  وخشب،  وحجارة  وأسمنت 

أقول  وأنا حني  وَْسِطِهْم."ب  يِف  ُهنَاَك  نَا 
َ
فَأ بِاْسِم،  ثاََلثٌَة  ْو 

َ
أ اْثنَاِن  اْجتََمَع  "َحيُْث  املسيح: 

املؤمنني  أن ال جنتمع مع اإلخوة  يعين  بناء خاص نلعبد اهلل، هذا ال  إىل  إننا ال حنتاج 

لعبادة املسيح بل يعين إن لم يتوفر ابلناء اخلاص، فنحن يمكننا أن نعبد يف أي ماكن.

القدس  مدينة  زار  وبشارته،  خدمته  بداية  يف  املسيح  أن  قبل  من  أرشنا  وقد 

لوا دار األمم يف بيت اهلل إىل سوق! وهنا نضيف أن عيىس لم يقبل  فوجد انلاس قد حوَّ

وبعرث  وبقرهم،  غنمهم  مع  اهلل  بيت  من  وطردهم  احلبال،  من  سوطا  فصنع  الوضع  هذا 

أ عب 10: 4

ب مت 18: 20
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اذلي  العمل  بهذا  قام  ألنه  ايلهود  قادة  حتداه  وهلذا  مناضدهم.  وقلب  الصيارفة  نقود 

َك  نَّ ِمْن َحقِّ
َ
َا آيًَة تُثِْبُت بَِها أ

َ
يدل ىلع سلطة ونفوذ وقوة غري اعدية. فقالوا هل: "ِاْعَمْل نل

يَّاٍم."أ 
َ
أ ثاَلثَِة  يِف  ِقيُمُه 

ُ
أ نَا 

َ
َوأ َيَْت، 

ْ
ابل َهَذا  "ِاْهِدُموا  ِعيىَس:  َجاَبُهْم 

َ
أ َهَذا."  لُكَّ  َتْعَمَل  ْن 

َ
أ

بالنسبة  اهلل  بيت  اكن  حجارة.  من  اذلي  ابليت  ال  جسمه،  بابليت  يقصد  عيىس  اكن 

لليهود هو املاكن اذلي حيل فيه اهلل تعاىل. هو املاكن اذلي تلتيق فيه السماء مع األرض. 

تقديم  ماكن  هو  احلقري.  املسكني  اإلنسان  مع  القدير  اهلل  يتقابل  فيه  اذلي  املاكن  هو 

حبرضة  االحتفال  ماكن  ألنه  باألعياد،  االحتفال  ماكن  هو  العبادة،  ماكن  هو  القرابني، 

اهلل. وسيدنا عيىس هنا يقول هلم إنه حل حمل هذا ابليت! ال تهدموا بيت احلجارة، بل 

اهدموا هذا ابليت اذلي من حلم ودم، وأنا يف ثالثة أيام أقيمه!

وبسبب إقامة لعازر من املوت عقد رؤساء األحبار والفريسيون اجتمااع وتآمروا 

َهِذهِ  ىلَعَ  نَاُه 
ْ
تََرك إِْن  َنْعَمُل؟  َفَماَذا  َكِثرَيًة،  آيَاٍت  َيْعَمُل  الرَُّجُل  "َهَذا  وقالوا:  عيىس  ضد 

تَنَا."ب اكنوا  مَّ
ُ
أ ُخُذوَن 

ْ
َوَيأ اهلِل  َبيَْت  ُروَن  َوُيَدمِّ وَماِنيُّوَن  الرُّ يِت 

ْ
َفيَأ َِميُع، 

ْ
اجل بِِه  يَْؤِمُن  َاِل 

ْ
احل

خيافون ىلع ماكن عبادتهم ويريدون أن حيموه بأي ثمن وىلع حساب أي شخص!

ثم جيب أن نذكر هنا موضوع انشقاق ستارة ابليت ملا مات املسيح ىلع الصليب. 

وهنا إشارة أخرى إىل انتهاء خدمة ابليت واذلين يعملون فيه من أحبار والويني. اآلن 

الكريم  الويح  يقول  فائدة. كما  إيله بال  اليت اكنت تشري  الرموز  الفداء، وأصبحت  تم 

بَِدِم  َمايِئِّ  سَّ
ْ
ال َِقييِقِّ 

ْ
احل الَمْقِدِس   

َ
إِىل بِِثَقٍة  نَْدُخَل  ْن 

َ
أ "َنْقِدُر  حدث:  ما  بسبب  إنه  أيضا 

ْي 
َ
أ تَاَرِة،  السِّ ِخالَل  َا 

َ
نل َفتََحُه  ي  ِ

َّ
اذل يَحِّ 

ْ
ال َِديِد 

ْ
اجل ِريِق  الطَّ َهَذا  بَِواِسَطِة  َوَذلَِك  َمِسيِح. 

ْ
ال

."ت أي أن احلاجز اذلي اكن يقف بيننا وبني املثول يف حرضة اهلل، قد  برََشِيِّ
ْ
ال ِجْسِمِه 

مفتوح  الطريق  نعم،  القدير.  اهلل  إىل عرش  أمامنا نلتقدم  مفتوحا  الطريق  زال. وصار 

أ يو 2: 19-18

ب يو 11: 48-47

ت عب 10: 20-19
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عيىس  سيدنا  من  نتخذ  أن  نقدر  واآلخر،  الواحد  بني  تفرقة  وال  تميزي  بال  لكنا.  نلا 

انلِّْعَمُة،  َحيُْث  اهلِل  َعْرِش   
َ

إِىل بِِثَقٍة  َب  "َنتََقرَّ أن:  اهلل  كتاب  يشجعنا  وهلذا  وعونا.  ملجأ 

َاَجِة."أ 
ْ
احل َوقِْت  يِف  تُِعينُنَا  نِْعَمًة  َد  ِ

َ
َوجن رمَْحًَة  َننَاَل  ِليَكْ 

عبادتنا  مركز  هو  نلا  املسيح  وأصبح  حجارة،  من  املبين  ابليت  خدمة  انتهت 

أهم  من  اكن  الستارة  تلك  انشقاق  ولعل  وصالتنا.  داعئنا  يف  إيله  نتجه  اذلي  هو  هلل. 

يقول  حيث  باملسيح،  اإليمان  يلقبلوا  بعد  فيما  األحبار  قلوب  مهدت  اليت  األسباب 

املقدس  للبيت  جرى  ما  رأوا  ْحبَاِر."ب 
َ
األ ِمَن  ا  ِجدًّ َكِبرٌي  َعَدٌد  اإِليَماَن  "َوقَِبَل  الويح: 

ذنوبنا.  اذلي محل  هو  بل  مذنبا  لم يكن  مات  اذلي  الشخص  أن  أدركوا  ثم  وُصِعقوا، 

بل  للرشيعة،  اكرسا  وال  جمرما  يكن  لم  معاصينا.  رفع  اذلي  هو  بل  اعصيا  يكن  لم 

هو احلمل اذلي أرسله اهلل لريفع خطيئة انلاس. إذن الصليب هو مشكة كبرية لليهود 

ايلهودي. العبادة  نظام  ألىغ  ألنه 

4( ألن الصليب ألىغ أهمية مدينة القدس. اكنت القدس يه العاصمة الروحية. 

يِهَ  "َهِذهِ  فيها. وقال اهلل عنها:  وُيعيدوا  إيلها احلجاج من لك ماكن يلتعبدوا  يأيت  اكن 

اهلل:  بويح  أيضا  إشعيا  وقال  َمُم."ت 
ُ
األ َحْولَِها  َوِمْن  ُعوِب  الشُّ وََسَط  َقْمتَُها 

َ
أ الَّيِت  ُقْدُس 

ْ
ال

ُق اهلُل َعلَيِْك،  نِْت فَيرُْشِ
َ
أ ا  مَّ

َ
أ ُعوَب.  ي الشُّ اِمُس ُيَغطِّ الُم ادلَّ رَْض، الظَّ

َ
ي األ الُم ُيَغطِّ "فَالظَّ

ِق."ث ُمرْشِ
ْ
ال َبَهائِِك   

َ
إِىل ُملُوُك 

ْ
َوال نُوِرِك   

َ
إِىل َمُم 

ُ
يِت األ

ْ
َفتَأ فَْوقَِك.   ُ

ُ
َوَيْظَهُر َجالهل

بموت عيىس ىلع الصليب، تغريت األوضاع، وصار مركز وحدة شعب اهلل، ليس 

َذلَِك  "يِف  اتلجمع:  نقطة  هو  عيىس  أصبح  املسيح.  هو  شخٌص  بل  القدس،  يه  مدينًة 

أ عب 4: 18

ب أع 6: 7

ت ـحز 5: 5

ث إش 60: 2
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َعِظيًما."أ  َمْسَكنُُه  َوَيُكوُن  َحْولََها،  ُعوُب  الشُّ تَفُّ 
ْ
تَل َرايًَة  يىَسَّ  َسِليُل  يَُكوُن  َوقِْت 

ْ
ال

رشح  أيضا  هلذا  إيلهب  انلاس  جيذب  أصبح  الصليب،  ىلع  ُرفع  فيه  اذلي  الوقت  ومن 

املسيح للمرأة السامرية عند  برئ يعقوب أن الوقت سيأيت عندما تُلىغ القدس عن أن 

السامرة(، ألن عيىس نفسه  الصحيحة )وكذلك جبل جرزيم يف  العبادة  تكون مركز 

َهَذا  يِف  َب لَِكْن ال 
َ
َتْعبُُدوَن األ ِفيِه  َوقٌْت  نُي  "حَيِ بالروح واحلق.  يصري مركز عبادة اهلل 

َِقيِقيُّوَن 
ْ
احل َعابُِدوَن 

ْ
ال ِفيِه  ي  ِ

َّ
اذل َوقُْت 

ْ
ال َحاَن  بَْل  َوقٌْت،  نُي  َوحَيِ ُقْدِس... 

ْ
ال يِف  َوال  َبَِل 

ْ
اجل

َفيَِجُب  ُروٌح،  اهلُل  َعابِِديَن. 
ْ
ال ِمَن  انلَّْوَع  َهَذا  يُِريُد  ُب 

َ
فَاأل  . َقِّ

ْ
َواحل وِح  بِالرُّ َب 

َ
األ َيْعبُُدوَن 

."ت َقِّ
ْ
َوبِاحل وِح  بِالرُّ َيْعبَُدُه  ْن 

َ
أ َيْعبُُدُه  َمْن  ىلَعَ 

تمت  املسيح.  أمة  احلقييق،  اهلل  شعب  وحدة  مركز  يه  تعد  لم  ايلوم  فالقدس 

الرمزية تللك املدينة بموت عيىس ىلع الصليب خارج أسوارها. املسيح ايلوم  الرسالة 

اكنت  اليت  والشعوب  فاألمم  اجلسم.  يه  املسيح  وأمة  اجلسم،  وحدة  مركز  الرأس،  هو 

تُدىع قبال تلأيت إىل القدس تلعبد املوىل، اآلن يدعوها اهلل تُلقبل إىل املسيح. هذا إذن 

أنهم حىت ايلوم ما زالوا يرفضون  لليهود. وال عجب  الصليب مشكة  سبب آخر جيعل 

"ألنه  أجاب:  عيىس؟"  تكرهون  "ملاذا  سئل:  عندما  فالسفتهم  أحد  قال  كما  املسيح. 

حطم إرسائيل، إن األمم قد قبلوه وصار هو هلم مركز عبادة، لقد حلَّ حمل إرسائيل!"

ثانيا: الصليب هو غباء لآلخرين 

َوَهَذا...  ِليِب.  الَصَّ ىلَعَ  بِنَْفِسِه  َضحَّ  ي  ِ
َّ

اذل َمِسيِح 
ْ
بِال  ُ نُبرَشِّ ُْن 

َ
"حن اإلجنيل:  ويقول 

ملاذا؟ لآِلَخِريَن."ث  َغبَاٌء 

أ إش 11: 10

ب يو 12: 32

ت يو 4: 21؛ 24-23

ث 1كور 1: 23
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1( يقولون غري معقول

اآلخرين.  لفداء  واحد  يموت  أن  املعقول  غري  من  أنه  هو  هنا  االعرتاض  أساس 

يموت  أن  يمكن  معقول، ألنه كيف  الصليب غري  املسيح ىلع  إن موت  ابلعض  يقول 

واحد عن ذنوب لك البرش؟ أال يقول انلاس إن لك واحد مسئول عن ذنبه؟ أال يقولون 

هذا  ذنوب غريه يكون  بسبب  يموت  واحد  فإن اكن  نفسه؟  وزر  إنسان حيمل  إن لك 

واملنطق. للعدالة  ومهزلة  والرشائع  للقوانني  كرسا 

إنسان  أو  صالح  نب  جمرد  املسيح  اكن  ولو  ذنبه.  عن  مسئول  واحد  لك  صحيح 

أكرب ظلم  هذا  لاكن  أذنبوا،  اآلخرين ألنهم  بدال عن  يموت  أن  جرب ىلع 
ُ
أ بريء اعدي 

ليس  أوال،  فهو  اإلنسان.  لفداء  اهلل جاء كبرش  هو  أنه  احلقيقة يه  اتلاريخ. لكن  يف 

إنسانا اعديا وإال لاكن فداؤه ال يصلح للك البرش. لو اكن إنسانا اعديا ربما اكن يصلح 

موته لفداء إنسان واحد. لكن هذا الفادي ليس كبايق البرش. وثانيا، هو لم جُيرَب ىلع 

هذا، بل ضح بنفسه. هو أراد ذلك. هو دبر ذلك بنفسه.

قلت إنه هو اهلل جاء كبرش. وهنا أريد أن أحتدث قليال يف هذا املوضوع مع أنه 

يرفض  ملاذا  قرب.  عن  به  متعلق  أنه  أعتقد  ولكين  الصليب،  حديث  عن  بعيدا  يبدو 

بالنسبة  تعاىل،  اهلل  ألن  هو  ببساطة  واجلواب  كبرش؟  جاء  اهلل  أن  يفهموا  أن  ابلعض 

أنا  بما  وال  حبايل  يكرتث  ال  جدا  عين  بعيد  هو  قهار.  ومنتقم  جبار  غضوب  هلإ  هلم، 

فيه، ومع ذلك فهو قريب جدا ال أفهمه وال يتعامل ميع!

إذن كيف يمكن لاكئن بهذا الوصف أن يهمه أمري؟ أو أن يهتم ب دلرجة أن 

ال  ومآيل؟  مصريي  يلغري  ظرويف،  ويفهم  حايل،  وخيترب  أريض،  ىلع  يسري  أن  يف  يرغب 

حمبا  اكن  إن  أما  لفدايئ!  يتنازل  ال  املكرتث  غري  ابلعيد  املخيف  الاكئن  هذا  أن  شك 

تضحية  الصليب  ىلع  نرى  ذللك  يلنقذين.  ويأيت  يتواضع  أن  شك  فال  شفوقا  حنونا 

هلل  إنما  عليه،  مقدرة  للبرش  ليس  حبا  نرى  احلنون.  املحب  اهلل  غري  عليها  يقدر  ال 
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الصليب.  الطريقة. اهلل وحده حيب حىت إىل  وحده. اهلل وحده حيب بهذه 

سنة   47 عن  كولب  األب  مات  اثلانية  العاملية  احلرب  أثناء  يف   1941 سنة  يف 

القصة  تقول  جاونسيك.  فرانسيك  اسمه  آخر  مسجون  عن  نيابة  أشويزت  معسكر  يف 

يرصخ  أخذ  ولكنه  فرانسيك،  يقتلوا  أن  عشوائية  بطريقة  اختاروا  املسئولني  إن 

ويسرتمحهم من أجل زوجته وطفليه. وهنا تقدم كولب واقرتح ىلع املسئولني أن يموت 

تضحية  هذه  اآلخر.  الرجل  من  بدال  مات كولب  وفعال  املسكني.  الرجل  من  بدال  هو 

السجن.44  سامية من أجل زميل يف 

ِحبَّائِِه."أ 
َ
َواِحُد بِنَْفِسِه يِف َسِبيِل أ

ْ
َ ال ْن يَُضيحِّ

َ
ْعَظُم ِمْن أ

َ
قال عيىس: "ال تُوَجُد حَمَبٌَّة أ

أجل  من  بنفسه  شخص  يضيح  أن  من  أعظم  انلاس  بني  حمبة  توجد  ال  صحيح،  هذا 

إنها تضحية املسيح  أحبائه. ولكننا يف صليب املسيح نرى حمبة ال يقدر عليها البرش. 

من أجل أعدائه! هذه يه حمبة اهلل لإلنسان! ذللك يقول اإلجنيل الرشيف: "لَيَْس ِمَن 

ْن 
َ
أ َواِحٌد   

ُ
أ َيتََجرَّ ُربََّما  َصاِلٍح،  َشْخٍص  ْجِل 

َ
أ ِمْن  َوَيُموَت  بِنَْفِسِه  َحٌد 

َ
أ  َ يَُضيحِّ ْن 

َ
أ ْهِل  السَّ

َا ُمْذنِِبنَي، 
ْ

ُْن َماِزنل
َ

نَُّه َوحن
َ
َا، أل

َ
َ حَمَبَّتَُه نل ا. لَِكنَّ اهلَل َبنيَّ نَْساٍن َطيٍِّب ِجدًّ ْجِل إِ

َ
َيُموَت ِمْن أ

وحنن  مذنبني،  زنلا  ما  وحنن  أجلنا  من  املسيح  مات  نعم  ْجِلنَا."ب 
َ
أ ِمْن  َمِسيُح 

ْ
ال َماَت 

ْجِلُكْم... 
َ
أ ِمْن  ُيْعَطى  ي  ِ

َّ
ُهَو ِجْسِم اذل أعداء! هذا هو احلب اذلي يقول للبرش: "َهَذا 

ْجِلُكْم."ت
َ
أ ِمْن  يُْسَفُك  ي  ِ

َّ
بَِدِم اذل َمَعُكْم  َيْعَملُُه اهلُل  َِديُد، 

ْ
َعْهُد اجل

ْ
ال ُس يِهَ 

ْ
َكأ

ْ
ال َهِذهِ 

ألن  نعم،  توقعاتهم!  يقابل  وال  ومزاجهم،  يتفق  ال  ألنه  الصليب  يرفضون  إذن 

الصليب، والقدير صار ضعيفا للصليب، وصاحب اجلاللة  اخلالق صار برشا من أجل 

املبارك صار لعنة بالصليب، وانليق الطاهر محل لك ذنوبنا ورشنا ىلع الصليب! فكيف 

إنه ضد  ويقولون  بل  اتلعليم.  هذا  يقبلون  ال  إنهم  هذا؟  يفهم  أن  لبرش اعدي  يمكن 

أ يو 15: 13

ب رو 5: 8-7

ت لو 22: 20-19
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اإلنسان  خلربة  مناقض  إنه  أيضا  ويقولون  حق!(.  ىلع  ذلك  يف  )وهم  البرشية  الطبيعة 

)ومرة أخرى قد أصابوا يف هذا(!! ولكن الصليب ليس فكرة برشية، بل لقد َنبَع من 

قلب اهلل ومن حب اهلل، ومن عدل اهلل، ومن صالح اهلل. اهلل هو أساسه ال اإلنسان!

صليب  يُبنَيِّ  األمر!  يف  ما  أهم  هو  هذا  اذلنب.  عن  اتلكفري  هو  الصليب  هدف 

تقديم  ينبيغ  واإلهل،  اإلنسان  بني  العالقة  إصالح  يمكن  ليك  أنه  املسيح  عيىس 

اإلنسان.أ  الضحية، ال  نظام  نفسه هو اذلي وضع  اهلل  أن  ضحية. واحلقيقة 

املسيح،  السيد  موت  خالل  من  البرش  يفدي  اهلل  أن  عقيدة  اإلسالم  يرفض 

اتلطبيق  ممكن  وغري  اعدل  وغري  ومشينا،  فاضحا  وأمرا  بل  ومحاقة،  غباء  ويعتربها 

قبوهلا! يمكن  وال  معقولة  غري  عقيدة  وباالختصار،  ومستحيال. 

2( يقولون غري ممكن

بهذه  صالح  نب  يموت  أن  املمكن  غري  من  أنه  هو  هنا  االعرتاض  أساس  إن 

صالح  نب  يموت  أن  العادل  اهلل  يسمح  كيف  فيقولون:  الفظيعة.  الرهيبة  الطريقة 

الصليب  ألن  صليب؟  ىلع  ويموت  بل  فقط،  ذلك  ليس  يرتكبها؟  لم  ذنوب  أجل  من 

تعبري  انلاس، هو  مفاهيم بعض  املصلوب" يف  "املسيح  اتلعبري  إن  عالمة ضعف وُجنب! 

شبه  ذللك  األمر.  هذا  مثل  حدوث  يمكن  وال  بل  ممكن،  غري  وحمتواه  جائز  غري 

أحدهم تعبري "املسيح املصلوب" بالقول "اثللج املشوي!" هل يمكنك أن تشوي اثللج؟ 

طبعا ال! فيقولون كذلك ال جيوز وال يصح أن يُصلب املسيح! إذن ال يمكن أن يسمح 

اهلل  أن  بدَّ  ال  يصلبوه،  أن  وحاولوا  رساتله  ايلهود  رفض  عندما  بل  عيىس،  بموت  اهلل 

وأنقذه. تدّخل  القدير 

موت  أن  ذلك،  من  وأكرث  الصليب.  ىلع  مات  املسيح  أن  يه  احلقيقة  لكن 

أ تك 3: 21؛ 15؛ خر 12
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رشب  الروماين،  الفيلسوف  سنياك،  اتلاريخ!  يف  موت  أشهر  هو  الصليب  ىلع  املسيح 

فماتت.  السم  فيها  تبث  حية  جعلت  مرص،  ملكة  لكيوباترا،  إن  يقال  وانتحر.  السم 

مرص  مجهورية  رئيس  السادات  أنور  مقتوال.  مات  املتحدة  الواليات  رئيس  كنيدي 

يُقاَرُن مع موت عيىس ىلع الصليب من أجلنا! مات مقتوال. ولكن موت هؤالء ال 

إنه غري ممكن؟  يقولون  ملاذا  ولكن 

فحىت  مكروهة.  فكرة  الصليب  جمرم.  عليه  املحكوم  أن  يتضّمن  اإلعدام  أوال، 

عند الرومان حيث شاع اإلعدام بالصلب بشلك أوسع من أي جمتمع آخر، اكن الصلب 

املؤرخ يوسيفوس يف كتابه "حروب ايلهود"  يعترب أقىس وأفظع طرق اإلعدام. يتحدث 

طريقة  بأبشع  املوت  هو  الصليب  ىلع  املوت  ميتة45.  أتعس  بأنه  ويصفه  الصلب  عن 

اإلهانة  من  أنواع  إىل  ويتعرض  اعريا  يعلَّق  املصلوب  الشخص  واكن  ممكنة.  بربرية 

واخلزي والعنف. فإذا مات خالل سااعت قليلة فإنه يكون حمظوظا، لكن املصلوب 

اكن اعدًة يظل معلَّقا ىلع الصليب ملدة تصل إىل عرشة أيام. 

والرومان،  لليونانيني  سواء،  حد  ىلع  والوثنيني  لليهود  بالنسبة  الصلب  اكن 

طريقة  املتحرّضين،  وغري  للمتحرضين  واملرصيني،  للقرطاجيني  والفينيقيني،  للفرس 

عقاب  وسيلة  اكن  الرومانية،  اإلمرباطورية  ويف  اإلعدام.  يف  حد  أبعد  إىل  مهينة 

اعني، لكنه اكن نادرا جدا ما يطبَّق  لألجانب واملجرمني واللصوص وفاعيل الرش واخلدَّ

ىلع مواطن روماين أو أي شخص حمرتم وهل سمعة. وقد وصفه سيرسو )شيرشون( بأنه 

يف  تطر  أال  جيب  الصليب  فكرة  جمرد  إن  أيضا  وقال  العقاب46.  أنواع  وأشنع  أقىس 
ذهن مواطن روماين.47

كما  إجياب  يشء  أنه  باعتبار  الصليب  إىل  القديم  الروماين  العالم  ينظر  لم  إذن 

املرير  لالستهزاء  ماكنا  اكن  مرعبا.  بغيضا  شيئا  الصليب  اكن  ايلوم.  املسيحية  تفعل 

ومرتعبا  منبوذا  إنسانية،  كرامة  لك  من  جمّردا  الضحية  يكون  إذ  األيلم.  والرفض 
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ويائسا. واعجزا 

السبب  وهلذا  واالحتقار،  للخزي  قاسية  أداة  اكن  الصليب  أن  نرى  هذا  لك  من 

اإلذالل  هذا  ملثل  َيتَعرَّض  أن  يمكن  كعيىس  صاحلا  نبّيا  أن  فكرة  ابلعض  يرفض 

واهلوان يف موته. 

اكذب.  نب  أي  انلبوة،  يع  يدَّ شخص  عليه  املحكوم  أن  يتضمن  اإلعدام  ثانيا، 

فيف أزمنة العهد القديم، أي شخص حُياول أن يبعد بين إرسائيل عن اهلل بأن يغريهم 

بعبادة آهلة أخرى، اكن جزاؤه املوت. وتأمر رشيعة موىس بقتل أي شخص يعمل آيات 

اذلين  قتل لك  أيضا  ينبيغ  واكن  اهلل.  انلاس يلتمردوا ضد  يغوي  أن  بهدف  ومعجزات 

الكذبة.أ  األنبياء  هؤالء  مثل  يتبعون 

إىل  نظروا  ايلهود  القادة  بعض  بأن  اإلجنيل، حنس  املسيح يف  ندرس حياة  عندما 

الشيوخ،  بتقايلد  الرشيعة، ويستخف  عيىس كنب اكذب. نظروا إيله كشخص خيالف 

القوية  تعايلمه  أن جياروه يف  يستطيعوا  لم  قلوبهم ألنهم  ثار احلسد يف  باهلل.ب  ويكفر 

وأعماهل العظيمة. وجعلهم هذا يفرتضون أن معجزاته اكنت جزءا من خطته ليك يُِضلَّ 

يرّبروا موقفهم. فزعموا أن سبب قدرته ىلع إخراج  أن  بعيدا عن اهلل. وأرادوا  انلاس 

الشياطني  رئيس  بعلزبول،  قوة  استخدم  أنه  هو  بها  املسكونني  من  الرشيرة  األرواح 

واألرواح الرشيرة.ت واقتنع هؤالء القادة بأن واجبهم ادليين حيتِّم عليهم اتاذ إجراء. 

نفس  يف  وبسببها  معجزاته  من  الرغم  ىلع  عيىس،  من  يتخلَّصوا  أن  عليهم  أن  روا  فقرَّ
الرشيعة!48 به  تأمر  ما  يطيعون  بذلك  الوقت. ألنهم 

القادة  أوئلك  أذهان  اكنت  الصليب،  ىلع  عيىس  وفادينا  سيدنا  اكن  ملا  وهلذا، 

َمْن  "يَا  ويقولون:  منه  يسخرون  جعلهم  ما  وهذا  زائف.  نب  أنه  بفكرة  مليئة  وغرِيهم 

أ تث 18: 20

ب مت 12: 10؛ 15: 2؛ لو 5: 21-20

ت لو 11: 16-14
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وبعبارة  َنْفَسَك."أ  نِْقْذ 
َ
َوأ ِليِب  الصَّ َعِن   

ْ
ِانِْزل يَّاٍم! 

َ
أ ثاَلثَِة  يِف  تَبِْنيِه  ُثمَّ  اهلِل  َبيَْت  َستَْهِدُم 

بأنه  نفسهم  وُيطمئنوا  لقتله،  ضمريهم  ثورة  ئوا  ُيَهدِّ أن  حاولوا  الصليب  عند  أخرى، 

ًقا، لن تتم نبوءته بشأن بيت اهلل.  اكن نبيَّا اكذبا. ألنه اآلن، وقد صار موتُه حمقَّ

أي  عيىس.  عن  ايلهود  نَه  َكوَّ اذلي  الرأي  هذا  مع  يتفق  مسلم  يوجد  ال  لكن 

عددا  عيىس  سيدنا  القرآن  يعطي  بل  زائفا.  نبيا  اكن  عيىس  إن  يقول  مسلم  من  ما 

السبب  فيه. وهلذا  أكرث من أي شخص آخر ورد ذكره  فة  والُمرَشِّ الكريمة  األلقاب  من 

يصعب ىلع املسلم أن يؤمن بأن عيىس ُصلب حقا. وبمعىن آخر، فكرُة أن الصلب هو 

من نصيب انلب الاكذب، جتعل املسلم يرفض أعظم بركة منَّ بها اهلل ىلع البرش! 

 3( يقولون غري رضوري

لسنا  "حنن  يقولون:  فهم  الصليب،  يرفضون  جتعلهم  انلاس  قلب  يف  الكربياء 

احلني  بني  اذلنب  بعض  نرتكب  ربما  عنا.  املسيح  تضحية  إىل  حنتاج  حىت  أرشارا 

واآلخر، لكن هل يتطلب هذا أن يموت نب صالح ومرسل طاهر من أجلنا؟ ال، هذا 

غري رضوري!" 

هلذا  شتيمة  تُعترب  إرسايلته  من  القصد  بها عيىس  اليت رشح  الطريقة  فإن  ذللك 

إنهم  َوُينِْقَذُهْم."ب  َهاِلِكنَي 
ْ
ال َعِن  َيبَْحَث  ِليَكْ  "َجاَء  إنه:  عيىس  قال  انلاس!  من  انلوع 

أنهم  أنهم ىلع ضالل مبني دلرجة  أو  اهلالكني  بأنهم من  يوصفوا  أن  بالطبع يكرهون 

برهان  الصليب  املسيح ىلع  فكرة موت  يعين جمرد  ويهديهم.  ينقذهم  من  إىل  حيتاجون 

العكس من  أنهم ىلع  يظنون  بل  يقبلونه.  ما ال  وهو  وتائهون،  ُّون  أنهم ضال وديلل ىلع 

ذلك: صاحلون وطيبون وحمسنون، وأن أعمال اخلري اليت يقومون بها إنما يه دافع هلل 

مقيم. بنعيم  عليهم  ويمن  ويقبلهم  عنهم  يرىض  أن 

أ مر 15: 30-29

ب لو 19: 10



211

َم قَابِيُل  وهذا هو تماما ما حدث مع قابيل بن آدم. فيقول كتاب اهلل الكريم: "قَدَّ

بَْكاِر َغنَِمِه. فََريِضَ اهلُل َعْن َهابِيَل 
َ
فَْضَل أ

َ
َم أ ا َهابِيُل َفَقدَّ مَّ

َ
رِْض. أ

َ
هلِل قُْرَبانًا ِمْن ثَِماِر األ

اَعبًِسا."أ  وَْجُهُه  َواَكَن  ا،  ِجدًّ قَابِيُل  َفَغِضَب  َوقُْرَبانِِه.  قَابِيَل  َعْن  يَْرَض  لَْم  لَِكنَُّه  َوقُْرَبانِِه. 

ماذا حدث هنا؟ إن قابيل أراد أن يتقرب هلل تعاىل عن طريق ثمار األرض! أما هابيل 

اخلطيئة.  عري  يغطي  ال  الشجر  ورق  فإن  وادليه،  مع  حدث  مما  واستفاد  اتعظ  فقد 

وهذا هو السبب أن اهلل تعاىل أعطى آدم وحواء جدلا يلغطيا به عريهما. من أين جاء 

ريق دمها! هابيل فهم هذا املبدأ وأدرك أهمية هذه احلقيقة 
ُ
اجلدل؟ من ضحية ُذحِبَت وأ

وقدم هلل ضحية.

للصليب.  لزوم  وال  للفداء،  دايع  ال  ذللك  رحيم،  غفور  اهلل  إن  أيضا  يقولون 

يساحمنا  اهلل  أن  يعتقدون  فهم  بعضا.  بعضهم  البرش  يعامل  كما  يعاملنا  اهلل  أن  يظنون 

هذا  لكن  رمحته.  إىل  ذلك  وينسبون  عقاب،  دون  حقه  يف  نرتكبها  اليت  ذنوبنا  ىلع 

شخص  يف حق  أخطأت  إن  فأنا  األسلوب.  بهذا  اهلل  يعاملنا  أن  يمكن  ال  كبري.  خطأ 

آخر، ربما ال يساحمين بل يعاقبين. أو ربما يساحمين وال يعاقبين. أي كما حيلو هل. ال شك 

أن هذه طريقة ناقصة ال تتصف بالكمال. أما اهلل تعاىل، فهو اكمل ومزنه عن انلقص، 

وال شك أنه يعامل البرش حسب كماهل. ذللك قال القدير ملوىس يف الكتاب الرشيف: 

ا. حَيَْفُظ اإلِْحَساَن  َِليُم، ُهَو حُمِبٌّ َوَويِفٌّ ِجدًّ
ْ
 ُهَو اهلُل الرَّمْحَاُن الرَِّحيُم احل

َ
َمْوىل

ْ
ال  .

َ
َمْوىل

ْ
ال نَا 

َ
"أ

ِعَقاٍب."ب باِل  ُمْذنَِب 
ْ
ال َيرْتُُك  َولَِكنَُّه ال  َِطيئََة. 

ْ
َواخل َمْعِصيََة 

ْ
َوال اإِلْثَم  َوَيْغِفُر  لُوٍف، 

ُ
أل

نستحق  ذللك  عنه،  وضللنا  حقه  يف  أخطأنا  لكننا  خليقتُه.  ألننا  حيبنا  اهلل  إن 

هذا  يلتحمل  املسيح  عيىس  سيدنا  أرسل  رمحته  يف  وجل  عز  القدير  لكن  العقاب. 

العقاب عنا. نعم، يلنال قصاص ذنوبنا بدال عنا. هذا هو الفداء. وهذه يه طريقة اهلل 

أ تك 4: 5-3

ب خر 34: 7-6
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اإلليه  العدل  يأخذ  وهنا  املسيح،  بموت  ذلك  تم  وقد  ذنوبنا،  يعاقب  إنه  املزنه.  الاكمل 

جمراه.

اإلجنيل  هم ىلع خطأ، ألن  للفداء  دايع  ال  وذللك  رحيم  اهلل  إن  يقولون  فاذلين 

يربئ  ال  اهلل  إن  الصليب.  من  بد  ال  الفداء!  من  بد  ال  ذللك  رحيم،  اهلل  إن  هلم  يقول 

انلجاة.  وسيلة  نلا  يقدم  رمحته  يف  لكنه  اعدل.  ألنه  حرا،  املذنَب  يُطلق  ال  إنه  املجرم. 

درجات  أسىم  يه  هذه  الفادي.  أعطانا  ويفدينا.  يلنقذنا  أجلنا  من  بابنه  ضح  اهلل 

اذلين  يلفدي  يلفدينا.  أجلنا  من  مات  عيىس  اإلهلية.  انلعمة  عطايا  أسىم  املحبة. 

يقبلوه. ولم  رفضوه 

ويقولون أيضا بما أن "احلسنات يُذهنب السيئات"49، فلماذا ال يغفر اهلل نلا حني 

زُن 
ُ

الصاحلة ت أعمالك  أن  يا أيخ،  أن تظن،  الكربى يه  إن اخلدعة  الصاحلات؟  نعمل 

تُوضُع  احلساب،  يوم  األخري،  ايلوم  ويف  أيضا،  زُن 
ُ

ت السيئة  أعمالك  وأن  ما،  ماكن  يف 

الطاحلات  إن  أم  سيئاتك،  من  أثقَل  حسناتك  اكنت  إن  اهلُل  لريى  املزيان  يف  أعمالك 

الصاحلات! أكرث من 

عن  رصاحة  بكل  يلعربِّ  إشعيا  انلب  عليك  يرد  الكالم،  هذا  تقول  كنت  إن 

أنت  ايلوم:  بلغة  يعين  قَِذَرٍة."أ  َكِخْرقٍَة  احِلَِة  الصَّ ْعَمانِلَا 
َ
أ "لُكُّ  فيقول:  كبرش  أعمانلا 

أعمالك  يه  هذه  القذر.  املرحاض  بورق  مملوءة  سلة  وجل  عز  هلل  تقدم  أن  حتاول 

احلسنة. هذه يه الصاحلات اليت تقوم أنت بها! إنها يف نظره متسخة وغري مقبولة! يه 

طيبة  اكنت  مهما  جمهوداتنا  إذن  اذلنب.  عن  اتلكفري  ناحية  من  قيمة  بال  اهلل  نظر  يف 

ونافعة للمجتمع، ال تضمن نلا مغفرة اذلنب أو حياة اخللود. إنما فضل اهلل الكريم هو 

والغفران  الصفح  نلا  تقدم  اليت  السخية يه  اهلل  نعمة  واحلياة.  املغفرة  نلا  يضمن  اذلي 

واحلياة وانلجاة. حنن ال رجاء نلا يف أعمانلا. إنما جيب أن نضع رجاءنا يف ما عمله اهلل 

أ إش 64: 6
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الكريم. الفداء  أي  أجلنا،  من 

هو  الصاحلات  لعمل  وقدرة  إماكنيات  من  دليك  ما  لك  أن  يه  احلقيقة  إن  ثم 

صدقة.  الفقري  تعطي  أنت  فمثال  فضله.  من  لك  أعطاها  اهلل  عند  من  هبة  أصال 

مهنة  أو  وظيفة  أعطاك  تعاىل  اهلل  تلقه.  لم  أنت  تعطيه.  اذلي  املال  جاءك  أين  من 

أصال  هو  به  تتصدق  اذلي  فاملال   ، لتشتغلأ والعافية  والصحة  القدرة  وأعطاك 

أقصد  للجميل.  إنكار  فهذا  تعط،  لم  وإن  صدقة.  فهذا  أعطيت،  فإن  عنده.  من 

يكافئك  وملاذا  ُجرم!  فهذا  تتصدق  لم  وإن  لك،  فضل  فال  تصدقت  إن  أقول  أن 

اذلي  اذلنب  يمحو  أن  يمكن  ال  الصالح  العمل  إن  لك؟  أعطاه  مما  أعطيت  إن 

ابلوليس  عليه  وقبض  جاره،  قتل  شخصا  أن  نلفرض  وجل.  عز  اهلل  ضد  ارتكبناه 

القايض.  أمام  القاتل  وقف  أيام  بضعة  وبعد  املحاكمة.  رهن  احلبس  يف  وُوضع 

من  قسما  يعطي  سوف  بأنه  ووعده  للقايض  القاتل  اعتذر  املحاكمة،  أثناء  ويف 

عنه  يصفح  أن  القايض  من  طلب  ذلك  ونظري  واملحتاجني.  للفقراء  وثروته  أمواهل 

ألنه  باحلرية  القاتل  هلذا  يسمح  حكيما  اعدال  قاضيا  أن  تظن  هل  حرا.  ويطلقه 

الصليب  ىلع  عيىس  مات  هلذا  العقاب!  من  بد  ال  ال!  صاحلة؟  بأعمال  سيقوم 

وعنك. عين  العقاب  يلحمل 

أعمالك  إن  املشكة:  يه  هذه  الصليب،  رسالة  تسببها  اليت  العرثة  يه  فهذه 

اتلكفري  ناحية  من  اهلل  نظر  يف  قيمة  بال  بها، يه  تقوم  اليت  اخلري  أعمال  ولك  الصاحلة 

لن  وأخريا  الكريم.  اخلالق  وبني  بينك  املحطمة  العالقة  تُصلح  ال  ويه  اذلنب.  عن 

أمام عرش ادليان.  تنفعك حني تقف 

َْوِة )تث 8: 18(. َة تِلَْحِصيِل الرثَّ ُقوَّ
ْ
ي ُيْعِطي ال ِ

َّ
نَُّه ُهَو اذل

َ
 إِلََهُكْم، أل

َ
َمْوىل

ْ
ُروا ال أ تََذكَّ
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معىن موت املسيح بالنسبة يل

ين. فداين وغريَّ أمرين عظيمني:  الصليب عمل  املسيح ىلع  بموت 

فداين

أول  هو  هذا  أجيل.  من  نفسه ضحية  م  قدَّ بديال عين.  مات  بنفسه ماكين.  ضح 

فكر يأيت يل حني أتأمل يف صليب املسيح، أنه ضح بنفسه من أجيل. ينظر الكثري من 

لكنهم  فعال كذلك.  السامية،  وهو  وكمثال لألخالق  املسيح كمعلم عظيم،  إىل  انلاس 

قال  الوحيد!  الفادي  هو  الفداء.  وهو  الرئييس  وهدفه  األسايس،  املسيح  عمل  ينسون 

حيىي املغطس إن املسيح هو احلمل اذلي أرسله اهلل لريفع خطيئة انلاس. من املهم هنا 

اخلطيئة يف قلب  إن وجود  باملفرد.  بل خطيئة  باجلمع،  "خطايا"  يقول  أنه ال  أن نالحظ 

لريتكب  الشخص  حترك  اليت  يه  فاخلطيئة  املعايص.  الرتكاب  سابق  هو  اإلنسان 

اليت يرتكبها انلاس، بل األساس اذلي  العديدة  اذلنب. واملهم هو ليس فقط اخلطايا 

اخلطيئة عنا،  يرفع  بالسوء. عيىس  األمارة  انلفس  املوجود يف  ادلفني  اذلنب  القلب،  يف 

ومىت تم ذلك حنصل ىلع قوة إهلية ليك ال نرتكب املعايص. عيىس ينقذنا من اذلنب. 

املستعمر  حتطم  مسلحة  ثورة  طريق  عن  ليس  إنقاذنا؟  وسيلة  يه  ما  طريقة؟  بأي 

األجنب أو تبيد الوايل الظالم أو تطيح باحلاكم املستبد، إنما بالفداء. باملحبة والرمحة 

أجلنا.  من  واتلضحية  وابلذل 

"َتَعالَْوا  يقول:  إنه  الراحة.  ويمنحك  ومعاصيك  ذنوبك  محل  عنك  يرفع  عيىس 

باذلات  أنت  يناديك  إنه  ِرحيُُكْم."أ 
ُ
أ نَا 

َ
َوأ ثَِقيلٌَة،  مْحَالُُهْم 

َ
أ يَن  ِ

َّ
َواذل اتلَّْعباِننَي  يَع  مَجِ يَا  يِل 

الصليب  ىلع  تضحيته  إن  اذلنوب.  محل  حتت  ظهره  احنىن  من  ولك  تعباٍن،  لك  وينادي 

أ مت 11: 28
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للك  واثلقافات،  األجيال  للك  واألجناس،  الشعوب  للك  يه  انلاس،  لك  أجل  من  يه 

الطوائف واألديان.  الظروف واألحوال، للك 

ا بذلك، بل 
َ

ملا خلقنا اهلل، أعطانا احلياة، وملا فدانا أعطانا نفسه. لم يكن مطابل

أجل  من  نفسها  تعطي  ال  املعتاد  يف  ولكنها  حياة،  ويلدها  تعطي  األم  طواع.  هذا  فعل 

احلياة. هذه 

)أو  للتطعيم  دواء  باستري  لوي  اكتشف  سنني  خس  مدى  ىلع  شاق  عمل  بعد 

إن  فيه ادلواء لريى  الَكَب. ولكنه اكن حيتاج إىل شخص يلجرب  اتللقيح( ضد مرض 

بادلواء  نفسه  أن حيقن  باستري  قرر  يتطوع ذللك،  لم جيد أحدا  أم ال. وملا  اكن سينجح 

رسا ليك ال حياول اآلخرون منعه. وحلسن احلظ، يف ذات ايلوم اذلي اكن سيبدأ اتلجربة 

ىلع نفسه، جاءه رجل بابنه اذلي عضه لكب مصاب باملرض. وجنحت اتلجربة وأصبح 

ادلواء سبب جناة من املوت آلالف بل ملاليني من انلاس. اكن باستري ىلع استعداد ألن 

من  يلنقذنا  بنفسه،  ضح  فعال  فهو  املسيح  أما  وشهامة.  شجاعة  هذه  بنفسه.  يضيح 

مرض اخلطيئة اليت تصيب انلفس وتليق بها يف جحيم انلار إىل األبد.

الطبيب  بقصة  أحد األصدقاء  للربازيل. وهناك أخربين  زيارة  فرتة كنت يف  منذ 

أكواخ  يف  انلاس  يسكن  حيث  الغابات  مناطق  يف  حدث  فقد  شاجاس.  اكرلوس 

مصنوعة من الطني، أن انترش مرض رهيب اكنت تسببه دلغة حرشة. اعئالت بأكملها 

والنساء  الرجال  من  األلوف  عرشات  مات  املرض.  ذلك  بسبب  الوجود  من  زالت 

واألطفال. ومع املجهود الكبري اذلي بذهل األطباء والعلماء لم يمكن ألحد أن يوقف 

إىل منطقه  الطبيب اكرلوس شاجاس  أو يكتشف هل عالجا. وأخريا راح هذا  املرض 

قرر  عمله  أثناء  ويف  الوبأ.  ذلك  إيقاف  يف  ينجح  لعله  أحباثا  يلجري  املرض  انتشار 

ويفهم  بأملهم  ويتألم  بأحاسيسهم  وحيس  املرىض  شعور  بنفس  يشعر  أن  حيتاج  أنه 

متوقع.  هو  ما  وحدث  السم.  فيه  وحتقن  تدلغه  وجعلها  حبرشة  فأىت  تماما.  حاتلهم 
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ما  هل  وتم  أمله  حتقق  وفعال  العالج.  يلكتشف  أكرث  بد  يعمل  فأخذ  الطبيب.  مرض 

أراده وتمكن من اكتشاف طريقة إليقاف املرض. ولكن مرضه هو سبب هل مشالك 

ذلكرى  تليدا  "شاجاس"  باسمه  املرض  هذا  يسىم  وايلوم  منها.  مات  خطرية  صحية 

الطبيب اذلي ضح حبياته ليك ينقذ انلاس من املوت املحقق. هل تُذكرك هذه القصة 

ليك  الرش،  داء  من  يشفيك  ليك  بنفسه  ضح  إنه  أيخ؟  يا  أجلك  من  عيىس  عمله  بما 

األبدي. املوت  احلياة من  يمنحك 

من  البرش  أنه جاء يلفدَي  يا صدييق معىن  تدرك  لعلك  أنت.  دورك  يأيت  واآلن 

ذنوبهم، فهو مات من أجلنا، ليك يطهرنا من ذنوبنا. ثم إنه قام من املوت حيا من أجلنا 

الصليب  أهمية  وهنا  الصليب!  معىن  هو  وهذا  اهلل.  وأويلاَء  صاحلني  جيعلنا  ليك  أيضا، 

وحتميته!

من  عزيزي.  يا  لك  اآلن  القرار  مصريك.  حيدد  سوف  الصليب  من  موقفك  إن 

حقك أن تليق به عرض احلائط وتعتربه خياال وغباء وخرافة. إنما اعلم أنك إن فعلت 

وتتخذ  وتؤمن،  تصدق  أن  أيضا  حقك  ومن  األبدي.  اجلحيم  يف  تهلك  فإنك  هذا، 

عيىس، هذا الفادي اليح، فاديا ومنجيا لك من اخلطيئة ومن اهلالك. تعال اآلن إيله. 

بفدائه. أسلم نفسك هل. فيه. تولك عليه. آمن  ثق 

قال توري، واكن خادما للمسيح منذ أكرث من قرن: "حاولت أن أقنع شابا بأهمية 

موت املسيح ىلع الصليب. قلت هل إنه حيتاج أن يتوب إىل اهلل ويسلم هل ألنه فداه بدم 

املسيح اذلي ضح به ىلع الصليب. ولكن الرجل اكن يرفض مرة بعد أخرى، ويظن 

أنه ال حيتاج إىل هذا. ومضت سنوات عديدة وفجأة أرسل يل ألزوره يف داره. قال إنه 

آخر  ربما  بل  أيامه،  آخر  يف  أنه  واكتشفت  ذهبت  ميع.  يتحدث  أن  وحيتاج  مريض 

سااعته ىلع األرض، فقد أصيب برسطان يف املخ. ملا دخلت إىل الغرفة قال يل: 'حدثين 

مرة أخرى عن صليب املسيح.' فحدثته بكل بساطة، وقلت هل إنه إن اكن يؤمن بأن 
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املسيح مات من أجله ىلع الصليب وقام، فإن اهلل يغفر هل ذنبه. ولكن لألسف، كأين 

ر قلبه وأصبح ال يفهم  ل حىت حتجَّ كنت أكلم صخرا. لقد رفض املسكني وانتظر وأجَّ

الليلة  تلك  ويف  يللة،  بعد  يللة  معه  السهر  من  اتلعب  أنهكهم  قد  أهله  اكن  أقول.  ما 

قلت هلم إين ىلع استعداد ألن أبىق معه يف الغرفة طول الليل حىت يمكنهم أن يأخذوا 

آمنت  يقول: يلتين كنت  الرجل  الليل سمعت  وطول  فوافقوا.  الراحة.  من  قليال  قسطا 

باملسيح! يلتين كنت آمنت بعيىس! وأخريا مات ىلع هذه احلال." 

يكون  أن  قلب  من  أتمىن  املؤسفة؟  الطريقة  بهذه  حياتك  تنتيه  أن  تبيغ  هل 

ردك: "ال، بل إين أريد أن أسلم حيايت للمسيح اآلن وىلع الفور." إن فعلت ذلك يا أيخ 

تزنعه  أن  مشالك  أو  لظروف  يمكن  ال  اذلي  والفرح  احلقييق  السالم  معىن  ستعرف 

منك.

كتب  نلا،  املسيح  فداء  بشأن  نيجرييا  يف  شاب  مع  الوقت  بعض  تراسلت  بعدما 

فيه: يقول  يل خطابا 

ين: هل مات عيىس بإرادته أم فُِرَض عليه أن يفعل  "دليَّ بعض األسئلة اليت حتريِّ

ذلك فاكن جُمربا رغما عن أنفه؟ وكيف يمكن أن يموت إنسان بدال عن آخرين ألنهم 

أذنبوا يف حق اهلل تعاىل؟"

السؤال  احلق.  معرفة  ويريد  سنة   16 عمره  مسلم  شاب  من  معقوالن  سؤاالن 

بإرادته،  إنه مات  تأكيد.  نعم، بكل  بإرادته؟ واجلواب:  األول يقول: هل مات عيىس 

من  اتلضحية  طريق  الطريق؛  هذا  بنفسه  هو  اختار  لقد  ذلك.  يفعل  أن  أحد  جيربه  لم 

أن  احلرية  مطلق  هل  اكن  هو.  قبضته  يف  األحداث  سري  اكن  طواع.  آالمه  قَِبَل  أجلنا. 

ينقذ نفسه، لكنه اختار أن يتألم ويموت من أجلنا. إن ألوهية املسيح يه اليت جعلت 

بطوتله يف القمة، فوق متناول أي شهيد قبله أو بعده. هو الوحيد اذلي اكنت هل القدرة 

نفسه يف أي حلظة، يف أي مرحلة من مراحل آالمه وعذابه. ولكنه  ينقذ  أن  والسلطة 



218

رفض ورفض ورفض تماما. لك هذا أضاف إىل شدة األلم أكرث مما نقدر حنن أن نفهم. 

سنة  خسني  من  أكرث  بعد  اآلن  فإين  الشاب،  هذا  من  اثلاين  السؤال  بشأن  أما 

وأنا أتبع عيىس وأؤمن بكالمه وأحبه وأنادي برساتله، فإين ما زلت يف أشد العجب 

وادلهشة مما فعله من أجيل ومن أجل لك البرش. حنن ال نستحق هذا اإلحسان الكبري 

نلا. قدمها عيىس  اليت  وانلعمة  والفضل  والرمحة  العظيم  واملعروف 

املجيد  الفادي  فيه  وجدت  عليه،  وتوكت  هل  وأسلمت  به  آمنت  يوم  منذ  أنا 

أهم  هو  الفداء  إن  انلاس.  لك  أجل  ومن  أجيل  من  الصليب  ىلع  بنفسه  ضح  اذلي 

ُ سالسل األرسى،  عمل للمسيح. إنه مات ليك يفدي البرش، وبقوة هذا الفداء يَُكرسِّ

ء، وحيرر املذنبني من ذنبهم، واألشقياء من شقائهم، ويفتح العني 
َّ

م أغالل األذال وحُيطِّ

السقم،  من  ويربئ  املرض،  من  ويشيف  اإلثم،  ها  سدَّ اليت  واألذن  الرش،  أعماها  اليت 

الطفولة. ويبارك  املرأة،  ماكنة  ويرفع  بالرجولة،  ويسمو 

بسبب موت املسيح ىلع الصليب وقيامته من املوت، جند اآلن كما يف لك العصور 

اذلين  األمناء  احلقيقيني  أتباعه  من  املاليني  ومئات  ماليني  بل  مؤلفة،  ألوفا  الغابرة، 

يعبدونه وحيبونه ويعملون بتعايلمه ويسريون يف خطاه. إنهم يؤمنون به علنا يف بغداد 

وبرلني  باولو  وساو  أجنيليس  ولوس  ونيويورك  والقاهرة  واخلرطوم  وعمان  وبريوت 

به  ويؤمنون  وغريها،  ومانيال  واكلكتا  المبور  وكواال  وجاكرتا  وجوهانسربج  ونلدن 

رسا يف ادلار ابليضاء واجلزائر والرياض ومكة وبنغازي والكويت وابلحرين وطهران 

وغريها! وبيجينج 

خريا  تنتظروا  "ال  املقيد":  "برومثيوس  قصته  يف  ايلوناين  الشاعر  أكيليس50  قال 

آالمها  البرشية  عن  حيمل  عجيب  رفيع  شخص  أرضنا  إىل  يزنل  لم  ما  العالم  هلذا 

مَحََل  وفعال  عجيب  رفيع  شخص  وجاءنا  الرغبة،  هذه  تمت  املسيح  ويف  ومعاصيها." 

ومعاصيها. البرشية  آالم  الصليب  ىلع 
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ىلع  وامللات  الرسور  يُفضل  ايلوم  العالم  ممكنة.  تضحية  أعظم  هو  الصليب 

مملوءة  هنيئة  حياة  أعطين  يقول:  والعالم  أموت.  أن  جيب  املسيح:  قال  اتلضحية. 

واللة. واملتعة  بالراحة 

يُعظم نفسه وحيط من ماكنة  أنه  إن قدرة اهلل وجالهل وجمده وسموه تتضح ال يف 

يستخدم  أنه  يف  ال  اهلل  عظمة  تظهر  اإلنسان.  أجل  من  يتواضع  أنه  يف  بل  اإلنسان، 

قوته  خُييف  أنه  يف  بل  ويقاومونه،  يعارضونه  اذلين  لك  وُيفين  يلُحطم  الفائق  جربوته 

وُيظهر نعمته، خييف جربوته ويظهر فضله وحنانه وإحسانه ملن ال يستحقون. ذات مرة 

َماَمَك بُِكلِّ ُجوِدي."أ إذن لم يقل اهلل 
َ
ُمرُّ أ

َ
قال موىس هلل: "أرين جاللك." َفَقاَل اهلُل: "أ

تعاىل ملوىس: "أمر أمامك بكل قدريت وقويت وجربويت وجاليل وقداسيت." ال! بل "أمر 

أمامك بكل جودي." إن جالهل واضح يف جوده، وقدرته ظاهرة يف حنانه.

جاءه  مرة  ذات  الغرب.  يف  كبرية  مدينة  يف  رشطة  رجل  يعمل  اكن  صديق  يل 

عجوز  سيدة  دار  إىل  فورا  واالجتاه  الرشطة،  سيارة  يف  فرقته  باصطحاب  اعجل  أمر 

جرس  ودقوا  رجاهل  مع  صدييق  وصل  جسيم.  خطر  من  إلنقاذها  بمفردها،  تسكن 

بمركز  صدييق  اتصل  جميب.  من  يكن  فلم  بشدة،  طرقوا  أحٌد.  يَُردَّ  لم  ولكن  ابلاب 

فوه أن اخلطر ما زال موجودا، وأن السيدة ما زالت تتصل بهم  قيادة رشطة املدينة، فعرَّ

ويه يف ذعر وفزع. 

تسلق صدييق حائط ادلار، وأخذ يسري فوق السقف لعله جيد ماكنا يزنل منه إىل 

داخل ادلار. ولكن لألسف، فجأة هوى به السقف، وسقط الرجل إىل داخل ادلار وبه 

إصابات جسيمة. وهنا املأساة، فقد اكنت اإلصابة خطرية دلرجة أن األطباء وضعوا هل 

يف  وهو  وأصبح  نهائيا،  العمل  عن  يتوقف  أن  واضطر  ظهره،  داخل  احلديد  من  داعمة 

عليه.  يستند  بمساعدة عاكز  يسري  األربعني  سن 

أ خر 33: 19-18
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نفس  يف  ولكن  أصابه.  ملا  وأحزن  كثريا  أتألم  لصدييق  حدث  ما  أتذكر  حني 

إنقاذ  واجبه كمواطن صالح حياول  يؤدي  الشهم اكن  الرجل  هذا  أن  هو  الوقت عزايئ 

عجوز. سيدة 

بما  مسبقا  علم  قد  صدييق  اكن  لو  فربما  ذلك  ومع  للتضحية.  عظيم  مثال  هذا 

ادلار  سقف  إىل  يتسلق  أن  عن  يمتنع  اكن  ربما  بل  كثريا  تردد  قد  لاكن  هل  سيجري 

عليه. ويميش 

ما  يتبادلون  انلاس  فاكن  السلع.  تبادل  ىلع  تعتمد  اتلجارة  اكنت  القديم  يف 

وأنا  نسجته  ثوبا  تعطيين  أنت  فمثال  معيشتهم.  ىلع  للحصول  ينتجونه  ما  أو  عندهم 

أصنع لك حذاًء. جارك يعطيك حبوبا وَغلَّة من حقله وأنت تعطيه خروفا من غنمك. 

املوت  أخذ  إنه  الصليب.  ىلع  املسيح  عمله  ما  تشبه  مبادلة  عن  أبدا  نسمع  لم  ولكننا 

مواجهته.  أو  احتماهل  بإماكين  يكن  لم  اذلي  اهلل  غضب  "أخذ  احلياة.  وأعطاين  عين 

كما أنه صدَّ عين العدو اذلي لم يكن بإماكين أن أغلبه."51 هذه مبادلة عجيبة تمأل 

القلب فرحا وعزاًء. املسيح اخترب املوت ليك خنترب حنن احلياة. أخذ لك عيوبنا وذنوبنا 

يتمتع به من صالح وقداسة وحياة. وأعطانا لك ما 

الصليب يُبنَيِّ بوضوح مدى حمبة اهلل تعاىل نلا حنن البرش كما قال سيدنا عيىس: 

بَْل  بِِه،  يُْؤِمُن  َمْن  لُكُّ  َيْهِلَك  ال  ِليَكْ  وَِحيَد 
ْ
ال اْبنَُه  بََذَل  نَُّه 

َ
أ رََجِة  دِلَ انلَّاِس  لُكَّ  اهلُل  َحبَّ 

َ
"أ

ُلُوِد."أ لو أمكنين أن أفكر يف مئة يشء يبني حمبة اهلل نلا أو ألف يشء أو 
ْ
َينَاُل َحيَاَة اخل

مليون يشء، وال واحد منها يعادل الصليب! موت املسيح ىلع الصليب هو أسىم آيات 

املحبة. ال توجد حمبة أسىم من هذا. وهذا هو معىن رسالة عيىس، أن اهلل أحبنا حمبة 

عميقة وافرة دلرجة أنه ضح بأعز من هل، عيىس املسيح. ذللك لن يمكنك أن تدرك 

معىن حمبة اهلل لك، حىت تفهم معىن موت املسيح من أجلك، كما يقول الكتاب: "بَِهَذا 

أ يو 3 : 16
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ويقول  ْجِلنَا."أ 
َ
أ ِمْن  بِنَْفِسِه  َضحَّ  َمِسيَح 

ْ
ال ِعيىَس  إِنَّ  َِقيِقيَُّة: 

ْ
احل َمَحبَُّة 

ْ
ال يِهَ  َما  َنْعِرُف 

مضحية،  باذلة  حمبة  يه  لك  اهلل  حمبة  إن  ُذنُوَبنَا."ب  َوَغَفَر  بَِدِمِه  فََدانَا  َمِسيُح 
ْ
"ال أيضا: 

َفرَتى انلاس خائفني من اهلل. ادرس األديان، جتدها تعرب  ْت حولك  تَلفَّ سخية كريمة. 

يُبايل بك.  إهلا ال  تعمق يف ابلحث، جتد  منهم.  وينتقم  للناس، يلعاقبهم  عن هلإ يرتبص 

يتحرك  ال  فيه،  أنت  بما  يهتم  ال  بعيد  ولكنه  الصالح،  والعمل  بالعدل  يطالب  إنه 

صديقا  حبيبا،  قريبا  اهلل  جتد  اإلجنيل  اقرأ  ثم  وبؤسك!  ومآسيك  ومتاعبك  ملشالكك 

الوحيد. ومع أن  ابنه  أنه بذل  أبا رؤوفا: اهلل حمبة. أحب اهلل لك انلاس دلرجة  محيما، 

عنده،  من  جاء  اذلي  املسيح  وبعيىس  به  يؤمنوا  أن  ويرفضون  اهلل  يرفضون  كثريين 

ألنك  تأثريها  يضيع  وال  عنادك  بسبب  اهلل  حمبة  مفعول  يَِقلُّ  ال  حيبهم!  زال  ما  لكنه 

الصليب؟  ملاذا  تنطفئ حرارتها.  تتغري. ال  أبدية. ال  إنها حمبة  بعيىس.  تؤمن  أن  ترفض 

ألن اهلل حيب اخلاطئ حمبة ال نهاية هلا، وألن اهلل يكره اخلطيئة كراهية ال نهاية هلا.

اهلل اكن غضبانا غضبا شديدا  أن  هو  الفداء  واألهم يف  األول  ادلافع  ليس  إذن 

دلرجة أنه لم يمكن أن يُرضيه يشء إال ضحية عظيمة يه املسيح! ال! بل هو أن اهلل 

أقل من ضحية عظيمة  يعرب عن حبه  أن  يمكن  رحيم، وال يشء  ورمحان  ودود  حمب 

تكون  أن  بد  ال  اكن  القصد.  هلذا  جاء  عيىس  بنفسه.  القدوس  ابنه  تضحية  يه 

َيْقِدُر  "ال  الرشيف:  الكتاب  يقول  العظيمة! ذللك  اهلل  الضحية عظيمة تلعرب عن حمبة 

ال  اثلََّمِن،  بَاِهُظ  َّْفِس  انلْ فَِداَء  نَّ 
َ
أل َعنُْه.  فِْديًَة  هلِل  َم  ُيَقدِّ ْن 

َ
أ َوال  َخاُه، 

َ
أ َيْفِدَي  ْن 

َ
أ َحٌد 

َ
أ

َعلَيِه."ت ُحُصوِل 
ْ
لِل َسِبيَل 

ينقذنا  أن  وهو  نعمله،  أن  حنن  نقدر  لم  ما  عمل  الصليب  ىلع  عيىس  بموت 

الرشيف:  اإلجنيل  يقول  اهلل.  إىل  ويقربنا  الرويح،  ادلم  تسمم  من  ويشفينا  ذنوبنا،  من 

أ 1يو 3: 16

ب أف 1: 7

ت مز 49: 8-7
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ِليَكْ  اِر،  رْشَ
َ
األ ْجِل 

َ
أ ِمْن  َماَت  اِلُح  الصَّ نُوِب،  اذلُّ ْجِل 

َ
أ ِمْن  َواِحَدًة  ًة  َمرَّ َماَت  َمِسيَح 

ْ
ال نَّ 

َ
"أل

أيضا:  اإلجنيل  ويقول  وِح."أ  بِالرُّ َحيًّا  قَاَم  لَِكنَُّه  برََشِيِّ 
ْ
ال ْسِمِه  ِبِ َفَماَت  اهلِل.   

َ
إِىل َبنَا  ُيَقرِّ

ْيَا 
َ

َوحن نُوِب  لِلُّ بِالنِّْسبَِة  ُْن 
َ

َنُموَت حن ِليَكْ  ِليِب،  الصَّ ِجْسِمِه ىلَعَ  يِف  ُذنُوَبنَا  مَحََل  َنْفُسُه  "َوُهَو 

 
َ

إِىل رََجْعتُْم  اآلَن  لَِكنَُّكُم  َضالٍَّة،  َغنٍَم  ِمثَْل  ُكنْتُْم  نَُّكْم 
َ
أل ُشِفيتُْم.  ِبُُروِحِه  الِح.  لِلصَّ

عن  نلا  ر  كفَّ علينا.  اذلي  اذلنب  ألىغ  أجلنا  من  موتُه  وََحارِِسَها."ب  ُنُفوِسُكْم  َرايِع 

 . معاصينا

يموت:  وهو  أملاين  شاعر  قال  باملسيح،  اإليمان  وعن  اهلل  عن  بعيدة  حياة  بعد 

"اهلل سيغفر يل، ألن هذه ِمهنته."52 لألسف اكن الرجل ىلع خطأ فاحش خطري. ليست 

مهنة اهلل الغفران السائب االعتبايط اذلي بال قواعد. ال! بل لكفه الغفران ثمنا كبريا 

باهظا هو موت وحيِده وحبيِبه عيىس املسيح ىلع الصليب. ليك يغفر اهلل نلا لكفه هذا 

وأقبحها  العرص  ذلك  يف  اإلعدام  أنواع  أفظع  الصليب،  ىلع  ميتة،  أبشع  املسيح  موت 

ال  شيئا  يرجو  اكن  كبري.  خطأ  ىلع  الرجل  ذلك  اكن  إذن  وأدناها.  وأحقرها  وأفضحها 

باملسيح واالتكال ىلع فدائه. نواهل بغري اإليمان احلق  يمكن 

تعريب  ينقذ. وعيىس هو  "يشواع" ويعين اهلل  بالعربية  املسيح ُسم  يودل  أن  قبل 

اهلل  االسم،  هذا  معىن  بذلك  اهلل  حقق  الصليب  ىلع  عيىس  مات  فلما  االسم.  هذا 

الرهيب. املوت  ومن  للشيطان،  عبوديتنا  ومن  ذنوبنا  من  البرش  ينقذنا حنن 

احلديقة  يف  وجيلس  ابلاكر  الصباح  يف  خيرج  اكن  صيين  رجل  عن  قصة  قرأت 

ضفة  ىلع  تسري  عقربا  الرجل  الحظ  مرة  وذات  هناك.  هادئا  وقتا  يلقيض  انلهر  أمام 

تكافح  أخذت  تغرق.  وبدأت  اتليار  وجرفها  املاء  يف  سقطت  فجأة  ولكن  انلهر 

اليت ىلع  احلرشة  إىل  بعطف  الرجل  نظر  دون جدوى.  ولكن  املاء  من  تلنجو  وجتاهد 

أ 1 بط 3: 18

ب 1 بط 2: 25-24
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ىلع  نفسه  د  ومدَّ انلهر،  إىل  أغصانها  بعض  تمتد  قريبة  شجرة  إىل  واجته  الغرق،  وْشك 

أن  بمجرد  ولكن  الغرق.  من  العقرب  يلنقذ  آخرها  إىل  ذراعه  ومد  أغصانها  أحد 

يده برسعة من  الرجل  أيلمة. وبطريقة طبيعية سحب  يده دلغة  ملس احلرشة دلغته يف 

ثانية  مرة  يده  مد  توازنه،  اسرتجع  فيها  حلظة،  بعد  ولكن  األلم.  ومن  الدلغة  صدمة 

يف  يرسي  بدأ  السم  إن  حىت  مرات  عدة  دلغته  املرة  هذه  يف  ولكن  العقرب.  يلنقذ 

األلم. بدنه، وتلوى وجهه من  يده برسعة، واقشعر  جسمه، وتورمت 

الرجل  عمله  ما  ورأى  املاكن،  ذلك  يف  احلديقة  يعرب  شاب  اكن  اللحظة  تلك  يف 

هل  عقربا؟  تلنقذ  نفسك  تقتل  هل  تعمل؟  ماذا  الرجل؟  أيها  بك  "ماذا  إيله:  فرصخ 

ال  عقربا  تلنقذ  تموت  أن  وْشك  ىلع  أنت  ضارة؟  بشعة  حرشة  تلنقذ  بنفسك  تضيح 

بعيدا  الرب  إىل  فنفضها  الرجل،  بيد  تعلقت  قد  احلرشة  اكنت  وهنا  باجلميل!"  تعرتف 

عن الغرق ثم أدار رأسه وهو ممدد ىلع غصن الشجرة وقد بدأ السم يقتله فعال، وقال 

ولكن  بالسم،  وتدلغ  ترض  أن  العقرب  طبيعة  من  إن  صحيٌح،  صاحب!  "يا  للشاب: 

أنا ألنقذ وأنيج!"  هذا ال يُغري من طبيعيت 

هذه القصة يه مثل رائع يقرب ألذهاننا َما عمله سيدنا عيىس معنا. حنن كتلك 

احلرشة نرض ونبث السم وال نعرتف باجلميل، وهو جاء يلنقذنا. ولكن ليك يتم ذلك، 

قتله سم اخلطيئة اذلي فينا ىلع غصن شجرة الصليب! يقول ابلعض ايلوم: "ملاذا يفعل 

عيىس هذا؟ إن احلرشة اليت حاول أن ينقذها قتلته!" هؤالء هم مثل ذلك الشاب اذلي 

من  بنفسه  "ملاذا خاطر  ويقولون:  الصليب  معلقا ىلع  يََرْون عيىس  احلديقة،  يعرب  اكن 

"يا  ويقول:  هؤالء  ىلع  عيىس  يرد  وهنا  باجلميل؟"  املعرتف  غري  القبيح  اإلنسان  أجل 

يُغري  ال  وجيرح  ويؤذي  يرض  اإلنسان  وكون  وأنيج،  أنقذ  أن  طبيعيت  من  إن  صاحب! 

طبيعيت!" من 

الصليب قدم عيىس نفسه ضحية من أجيل يلنقذين. هو فداين. ىلع 
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نتائج الفداء

هناك نتائج عديدة للفداء. يف احلقيقة توجد كتب بكاملها تتحدث يف موضوع 

الفداء، ولكين اخرتت أهمها هنا ويه: غفران، جناة، حياة، شفاء، حرية، نرص. نتائج 

غفران

ألن املسيح مات ماكين، ذللك غفر اهلل خطيئيت. اكن حمكوما عيلَّ باملوت بسبب 

العقاب  وأخذ  عيىس  سيدي  جاء  لكن  تعاىل،  اهلل  حق  يف  ارتكبتها  اليت  املعصية 

كرس  خطيئيت.  عين  أزال  بريئا.  وأطلقين  يل  وغفر  مين،  بدال  اذلنب  عقاب  نال  عين، 

اذلنب! فأصبحت مغفور  الشيطان.  قهر  تعذبين.  اليت اكنت  اذلنب  شوكة 

انلصيحة.  فرفض  أبوه  نصحه  أعوج.  طريق  يف  ابنه  سار  الرثاء  واسع  غين  رجل 

داره  من  سيطرده  سلوكه  يف  ويعتدل  طريقه  ْم  ُيَقوِّ لم  إن  بأنه  ابنه  األُب  هدد  وأخريا 

وحيرمه من مرياثه. لم يعتدل االبن ولم يتعظ، فطرده أبوه. وبعد فرتة من الزمن مرض 

االبن بمرض خطري وأوشك أن يموت، ولم يعلم أبوه بذلك. ولكن جاء أحد أصدقاء 

العائلة يلخرب األب حبال ابنه، فبدأ وقال: "كنت أزور يوسف باألمس و.." وهنا قاطعه 

أن  أسألك  فإين  املجرم  ذلك  عن  تلحدثين  سيدي  يا  جئت  قد  كنت  "إن  وقال:  األب 

ألنه  عنه  ألحدثك  نعم جئت  سيدي،  "يا  الزائر:  قال  ابين."  ليس  ألنه  هنا،  من  ترج 

األِب،  موقف  تغري  وهنا  املوت."  حافة  وتركته ىلع  مريض جدا،  فهو  طويال  يعيَش  لن 

فراشه  ابنه واحنىن بوار  إىل  فورا  أعرف؟" ذهب األب  وأنا ال  "يوسف مريض،  وقال: 

"يا  يبيك:  وهو  األب  قال  ساحمين."  فضلك  من  أب،  "يا  االبن:  قال  بذراعيه.  وطوقه 

يوسف يا حبيب، إين ساحمتك ىلع لك يشء!"

العاق  الشاب  ترك  املسيح،  عيىس  سيدنا  نلا  رواها  اليت  الغفور  األب  قصة  يف 

املتمرد دار أبيه وراح إىل ماكن بعيد يلتمتع باحلرية، ويعبث كما يشاء بعيدا عن قيود 
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أمواهل  املرياث واألمالك، ومجع  الشاب نصيبه من  باع ذلك  املجتمع.  األرسة ومطالب 

ر لك ثروته يف عيشة اإلرساف وابلذخ وشعر باجلوع  وذهب. لكن لألسف، بعدما بذَّ

يقتات  ما  جيد  أن  يمكنه  ليك  ابلالد  أهل  من  رجل  عند  خادما  عمل  واملذلة،  والفقر 

به. وأخريا بعد لك ذلك اهلوان قرر أن يرجع إىل أبيه ويطلب منه العفو واملغفرة. تقول 

القصة إنه حىت وهو ما زال بعيدا عن ادلار رآه أبوه فجرى إيله وقبَّله.

أيخ، إين أمحل إيلك أمجل خرب، أسعد نبأ يمكنك أن تسمعه، إن اهلل مستعد أن 

منه  تطلب  أن  إال  عليك  ما  واآلن  املسيح!  أجل  من  ذنب  من  ماعملته  لك  لك  يغفر 

والصفح. السماح 

 . َربُّ يَا  ِمثْلََك   َ
َ

إِهل "ال  فيقول:  وغفرانه  تعاىل  اهلل  صفح  عن  ميخا  انلب  يتحدث 

ْن 
َ
أ َك  يرَُسُّ بَْل  بَِد، 

َ
 األ

َ
إِىل َغَضِب 

ْ
بَال ْتَِفُظ 

َ
َمْعِصيََة... َوال حت

ْ
ال َوَتْغِفُر  نِْب  تَْصَفُح َعِن اذلَّ نَْت 

َ
أ

َْحِر."أ  ابلْ ْعَماِق 
َ
أ يِف  َمَعاِصينَا  لُكَّ  َوتَْرِم  ُذنُوَبنَا،  تَُدوُس  ْخَرى، 

ُ
أ ًة  َمرَّ َعلَيْنَا  تَْشِفُق  تَْرَحَم. 

من املهم هنا أن نفهم معىن غفران اهلل. حني يغفر اهلل نلا، فهذا:

ال يعين أن اهلل يوافق ىلع املعصية اليت ارتكبناها. حني غفر املسيح للمرأة اليت 
َِطيئَِة."ب

ْ
 اخل

َ
ُضِبطت يف املنكر، لم يوافق ىلع ما فعلته، بل قال هلا: "ِاْذَهِب َوال تَرِْجيِع إِىل

املعصية. األعذار الرتكابنا  يلتمس نلا  أنه  يعين  ال 

يُقلل من خطورتها. أو  اخلطيئة  ارتكبنا  أننا  ينكر  أنه  يعين  ال 

بعضها. يعفينا من  ربما يف رمحته  نتائج اخلطيئة.  يعفينا من لك  أنه  يعين  ال 

إنما غفران اهلل:

يعين أن اهلل يساحمنا ىلع اذلنب اذلي ارتكبناه. يقول الكتاب الرشيف إن اهلل: 

نَا، بُِكلِّ َمَطابِلِِه الَّيِت اَكنَْت  ي اَكَن َمْكتُوًبا ِضدَّ ِ
َّ

نََد اذل ىَغ السَّ
ْ
ل
َ
"َساحَمَنَا ىلَعَ لُكِّ ُذنُوبِنَا، َوأ

أ م 7: 19-18

ب يو 8: 11
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ىلَعَ  َمِسيُح 
ْ
ال اْنتَرَصَ  ِليِب  َوبِالصَّ ِليِب.  الصَّ ىلَعَ  َرُه  َسمَّ ْن 

َ
بِأ َتَماًما   ُ

َ
َزاهل

َ
َوأ َمْصلََحِتنَا،  َغرْيِ  يِف 

َمْوِكِبِه  يِف  ِذالَء 
َ
أ وََساَقُهْم  ِسالَحُهْم  َعنُْهْم  َونََزَع  ْرَواِح، 

َ
األ اَعلَِم  يِف  يَن  ِ

َّ
اذل َقاَدِة 

ْ
َوال ِم  اُكَّ

ْ
احل

افِِر."أ الظَّ

بعد. ألن موضوع  فيما  اذلنب  ذلك  نا ىلع  يُعريِّ وال  يوخبنا  ال  فهو  نلا  يغفر  وحني 

رِْجُعِك. بَِغَضٍب َهائٍِج َحَجبُْت وَْجيِه 
ُ
َْظًة، َوحِبَنَاٍن َعِميٍق أ

َ
تُِك حل

ْ
اذلنب راح وانتىه. "تََرك

َِك.  َوخبِّ
ُ
ْغَضَب َعلَيِْك َوال أ

َ
ْن ال أ

َ
َن َحلَْفُت أ

ْ
رمَْحُِك... فَاآل

َ
بَِديٍّ أ

َ
َْظًة، َوبِإِْحَساٍن أ

َ
َعنِْك حل

ي  ِ
َّ

اذل َوِميثَايِق  تَُزوُل،  فَال  لَِك  رمَْحَيِت  ا  مَّ
َ
أ َماَكنَِها،  ِمْن  اتلِّالُل  َوتَنْتَِقُل  بَاُل،  ِ

ْ
اجل تَُزوُل  َفَقْد 

يَْرمَحُِك."ب ي  ِ
َّ

قَاَل اهلُل اذل يَنْتَِقُل َعنِْك.  الَم ال  لَِك السَّ يَْضَمُن 
يُمسكها علينا.ت يعود يذكر ذنوبنا، وال  يغفر اهلل نلا فهو ال  وحني 

تصور أحد الُكتَّاب حديثا جرى بني ابِن عباَس ومريَم املجديلة اليت اكن عيىس 

قد طرد منها شياطنَي. قال الاكتب يف روايته إنه ذات مرة اكن ابُن عباس  يستفرس من 

األمس،  جمديلة  الرجال  "صنع  مريم:  هل  فقالت  الروحية.  األمور  بعض  عن  املجديلِة 

بهذه  تقصدين  "ماذا  عباس:  ابن  قال  ايلوم!"  جمديلة  منها  خيلق  أن  عيىس  واستطاع 

الفلسفة الغريبة يا مريم؟ ما الفرق بني جمديلة األمس وجمديلة ايلوم؟" قالت هل: "هو 

الفرق بني الليل وانلهار، بني الظلمة وانلور. اكنت جمديلة األمس حترتق بنار اجلحيم، 

ملا  ماتت  لكنها  اهلل.  تعرف  ال  فاشلة  يائسة  تعيسة  نفسا  الشياطني،  تعذبها  رجاء،  بال 

فإين  الرحيم،  الغفور  من  غفران  لكمة  يه  قتلتها  اليت  السكني  واكنت  عيىس.  قابلت 

واألمل  الرجاَء  يفَّ  لكماته  بعثت  اخلطيئة،"  إىل  ترجيع  وال  "اذهب،  يل،  يقول  سمعته  ملا 

اليت  مريم  عيىس،  ساحمها  اليت  مريم  اجلديدة،  مريم  اآلن  فأنا  جديد.  صبح  وإرشاق 
خطيئتها!"53 الفادي  عنها  َرَفَع 

أ كو 2: 15-13

ب إش 54: 10-7

ت إش 43: 25؛ عب 8: 12؛ 10: 17
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هل تشتاُق أن تكون هذه يه قصتك أنت أيضا؟ هل تريد أن حتصل ىلع غفرانه 

الغفران والصفح والرباءة  إنه مستعد أن يساحمك. هذه انلعمة يه لك، نعمة  وصفحه؟ 

من لك خطأ ارتكبته، ولك إثم اقرتفته، ولك معصية عملتها، ولك رش فكرت فيه، ولك 

املباركة  اهلل  خطة  يه  هذه  تصنعه.  لم  معروف  ولك  حتاشيته،  خري  ولك  تركته،  صالح 

حرا...  يلطلقك  وحمبته  حبكمته  دبرها  اليت  السامية،  اإلهلية  اخلطة  يه  هذه  العجيبة! 

من  األمل،  إىل  ايلأس  من  ينقلك  قلبك.  يف  الشمس  وترشق  فكرك،  يف  انلور  فيسطع 

إىل  اجلحيم  من  السماء،  إىل  األرض  من  السعادة،  إىل  اتلعاسة  من  انلور،  إىل  الظالم 

انلعيم، ومن املوت إىل احلياة.

شخص  لك  "سأسامح  يقول:  بدلته  يف  املنادي  أرسل  غين  أمري  عن  قصة  قرأت 

حىت  اثلامنة  الساعة  من  القادم  السبت  يوم  قرصي  إىل  يأيت  اكن  إن  يل  دين  عليه 

مبلغ  تُبنَيِّ  اليت  األوراق  معه  حيرض  أن  واحد  لك  ىلع  وجيب  صباحا.  العارشة  الساعة 

ادلين اذلي عليه."

سمع انلاس هذا الكالم الغريب وبدأوا يتحدثون بينهم. قال ابلعض: "هذا غري 

املاكرين!" وقال آخرون:  إنه ماكر وأمكر  بد أن األمري عنده حيلة ضدنا.  معقول. ال 

"كيف يساحمنا ىلع لك هذه ادليون اليت علينا؟ حنن ال نصدق هذا."

وملا جاء ايلوم املحدد، جتمهر انلاس أمام القرص ودخلوا يف نقاش وجدال طويل 

ويف  الوقت  ومىض  أحد.  يدخل  ولم  اثلامنة،  الساعة  حانت  ثم  املوضوع.  هذا  بشأن 

عجوز  رجل  جاء  ساعة،  بنصف  املوعد  نهاية  قبل  أي  وانلصف،  اتلاسعة  الساعة 

يتوقف مع اآلخرين،  لم  َديْن، ولكنه  ما عليه من  تبني  اليت  األوراق  يده  وامرأته، ويف 

بل دخل إىل القرص مبارشة. ويف القرص قال األمري لاكتبه أن يعطي الرجل مستندا ينص 

عليه،  وإنعامه  وكرمه  رمحته  ىلع  األمري  العجوز  شكر  اكمال.  ادلين  سداد  تم  أنه  ىلع 

وقال: "اآلن سأخرج ألثبت لآلخرين أن كالمك صادق يا موالي." لكن األمري قال: 
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"ال! لن ترج اآلن. بل ستخرج حني تدق الساعة العارشة وتنتيه الفرصة. إنك جئت 

بأن كالم حق ووعدي صادق. وهم جيب أن  أنت آمنت  ألنك وثقت يفَّ ويف كالم. 

املركبة  خرجت  العارشة  الساعة  ويف  الطريقة."  هذه  بنفس  ووعدي  بكالم  يؤمنوا 

حتمل األمري، وخرج وراءه العجوز وهو يرصخ بأىلع صوته: "بارك اهلل فيك يا موالي 

." جرى اآلخرون وراء مركبة األمري وهم  أموت بال دين عيلَّ أن  األمري. اآلن يمكنين 

يرصخون ليساحمهم ىلع ديونهم هم أيضا. ولكنه رفض وقال: "أنتم رفضتم أن تصدقوا 

الفرصة."  كالم، واآلن ضاعت 

وحمب  رحيم  ألنه  نلا  يغفر  املسيح  أن  تبني  احلقيقة  يف  ولكنها  بسيطة  قصة  هذه 

ومنعم. هو الفادي اذلي ضح بنفسه من أجلنا ىلع الصليب. فإن كنت تؤمن بعيىس، 

فاللوم يقع عليك وحدك. أما إن كنت ترفض أن تؤمن بعيىس،  يغفر لك ويساحمك. 

َمِسيُح 
ْ
َا ُمْذنِِبنَي، َماَت ال

ْ
ُْن َماِزنل

َ
نَُّه َوحن

َ
َا، أل

َ
َ حَمَبَّتَُه نل يقول اإلجنيل: "لَِكنَّ اهلَل َبنيَّ

الكريم مات من أجلنا، دفع اثلمن بدال عنا.  الفادي  ْجِلنَا."أ إن اهلل يساحمنا ألن 
َ
أ ِمْن 

فََكيَْف  يًعا،  مَجِ ْجِلنَا 
َ
أ ِمْن   ُ

َ
بََذهل بَْل  بِابِْنِه،  َعلَيْنَا  َيبَْخْل  لَْم  اهلَل  "إِنَّ  أيضا:  الويح  ويقول 

تقابال،  واحلق  الرمحة  الصليب،  ىلع  املسيح  فبموت  يًْضا؟"ب 
َ
أ ٍء  يَشْ لُكَّ  َمَعُه  ُيْعِطينَا  ال 

تعانقا. والسالم  الصالح 

ما ه اخلطيئة؟ 

)أي  الطبع  أو  الفكر  أو  بالعمل  سواء  اهلل،  رشيعة  جتاه  تقصري  أي  يه  اخلطيئة 

منها:  أسماء  عدة  للخطيئة  يستخدم  الرشيف  والكتاب  والغريزة(.  البرشية  الطبيعة 

من ضمنها:  بطرق خمتلفة  اخلطيئة  تعريف  ويمكن  واذلنب.  واملعصية  واإلثم  الرش 

أ رو 5: 8

ب رو 8: 32
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يه تعدي احلدود اليت وضعها اهلل تعاىل.أ 

يه خمالفة كالم اهلل وعصيانه.ب 

يه العجز عن بلوغ اهلدف اذلي من أجله أوجد اهلل اإلنسان.ت 

يه اخلطأ انلاتج عن اجلهل.ث 

قوانني  ىلع  اتلعدي  تتضمن  ألنها  اهلل،  ضد  يه  اخلطيئة  أن  هو  هنا  يشء  أخطر 

"َكيَْف  فوطيفار:  لزوجة  يوسف  قال  وهلذا  أوامره.  وعصيان  تعاىل،  ضده  واتلمرد  اهلل، 

َك،  ُت يِف َحقِّ
ْ
ْخَطأ

َ
 اهلِل؟"ج وهلذا أيضا قال داود: "أ

َ
ْخِطُئ إِىل

ُ
َعِظيَم َوأ

ْ
َّ ال ْرتَِكُب َهَذا الرشَّ

َ
أ

إن  نقول  أن  أيضا  يمكن  كما  َنَظِرَك."ح  يِف  رَشٌّ  ُهَو  َما  ُت 
ْ
َوَفَعل وَْحَدَك،  نَْت 

َ
أ َك  َحقِّ يِف 

اخلطيئة يه إهمال اهلل واالبتعاد عنه ونسيانه، فال يكون هو مركز حياتنا وتدبرياتنا.

السيئات. ال تظن أن اخلطيئة يه ارتكاب املعصية  واخلطيئة ليست جمرد عمل 

والعواطف، مهما اكن غري  والفكر  القلب  الظاهر فقط. بل يه لك فساد يف  والرش يف 

لآلخرين. ظاهر 

يه أيضا عدم إصابة اهلدف اذلي خلقنا اهلل من أجله. يقول كتاب اهلل الكريم 

إن  ايلوم،  ملجتمعنا  صادق  وصف  شك  ال  وهو  القديم،  يف  روما  جمتمع  عن  متحدثا 

ْظلََم 
َ
َوأ فِْكُرُهْم،  َطَّ  احنْ بَِل  حَيَْمُدوُه،  َولَْم   ٍ

َ
َكإِهل ُدوُه  ُيَمجِّ لَْم  لَِكنَُّهْم  اهلَل،  "َعَرفُوا  انلاس 

يف  واقعون  لكنا  حنن  ْغِبيَاُء."خ 
َ
أ َِقيَقِة 

ْ
احل يِف  َوُهْم  ُحَكَماُء،  ُهْم  نَّ

َ
أ يَْزُعُموَن   . َغِبُّ

ْ
ال َعْقلُُهُم 

أ 1 كور 6: 9-10؛ 1 يو 3: 4

ب 1صم 15: 23؛ إش 48: 8؛ أف 2: 1-3؛ عب 2: 3-2

ت رو 3: 23

ث عب 9: 7

ج تك 39: 9

ح مز 51: 4

خ رو 1: 22-21
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اهلَل."أ ُد  ُيَمجِّ َما   
َ

إِىل َيبْلُُغوا  َولَْم  وا 
ُ
ْخَطأ

َ
أ َِميَع 

ْ
اجل نَّ 

َ
"أل اذلنب واخلطيئة واملعصية. 

امرأة صاحلة وصفت اخلطيئة بأنها: "أي يشء يضعف تفكريك وإدراكك، ويقلل 

األمور  ومتعة  ذلة  من  حيرمك  أو  باهلل،  شعورك  وحيجب  ضمريك،  وحساسية  رقة  من 

قوة  فوق  فيك  ادلنيوية  الطبيعة  وسلطان  قوة  يزيد  يشء  أي  يه  وباختصار،  الروحية. 
ذاته!"54 بالنسبة لك هو خطيئة، مهما اكن حسنا يف  فهذا  الروح،  وسلطان 

إن أكرب معصية يمكن أن يقع فيها اإلنسان، يه أن ينكر مجيل اهلل اذلي اتضح 

يرفض  أن  يه  اإلنسان  يرتكبها  معصية  أخطر  نعم،  عيىس.  املسيح  يف  جالء  بكل 

الصليب.  املسيح نلا ىلع  بفداء  اإليمان 

ما ه عواقب اخلطيئة واملعصيةيِ؟

إن اخلطيئة يه احلىم اليت أصابت لك انلاس، يه الوبأ اذلي انترش يف دم البرش 

واملوت.  واملرض  والضعف  واملهانة  واذلل  والفقر  اجلهل  سبب  إنها  األجناس.  لك  من 

تسلب  إنها  الرؤية.  وتشوه  الرويح  ابلرص  تُعم  إنها  وبهجتها.  مجاهلا  احلياة  تسلب  إنها 

والعائالِت  األفراَد  بالعار  وتلطخ  األخالق،  وتُتلُف  األعراض،  وتهتك  الفضائل، 

يف  دنيئا  جعلتين  بالقاذورات.  وفكري  قلب  مألت  حيايت.  جنست  اخلطيئة  والشعوَب. 

أهوايئ، حيوانيا يف شهوايت، أرضيا دنيويا يف آمايل.

والوحدة  واهلم  للغم  فريسة  أنت  هل  السيئة؟  العادات  بسالسل  مكبل  أنت  هل 

هذا  لك  الضمري؟  وثورة  باذلنب  بالشعور  مثقل  أنت  هل  واخلوف؟  والكآبة  والوحشة 

األقراص  ليس  أيخ  يا  ايلوم  إيله  حتتاج  ما  وإن  واخلطيئة.  واذلنب  املعصية  بسبب 

يف  حتتاج  أنت  بل  وتنام،  تنعس  وجتعلك  األعصاب  تهدئ  اليت  األدوية  وال  املنومة 

املاكن األول إىل غفران ذنوبك.

أ رو 3: 23
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أو  ملك  أو صغري، ال ىلع  تقف ىلع كبري  وتتعبه، ويه ال  اإلنسان  تذل  اخلطيئة 

تبدأ  قد  قاسية.  عبودية  يف  بأذيالك  وتمسك  خسيسة،  بطريقة  معك  تتفاعل  حقري. 

جتد  ذلك  وعند  بشع،  دينء  تدبري  ثم  جاحمة،  شهوة  ثم  خاطئة،  فكرة  ثم  اعبرة،  بنظرة 

منه! الفرار  يمكنك  أن حتطمها ويف سجن ال  تستطيع  بقيود ال  نفسك مكبال 

فكرة  فدبر  تستحم.  امرأة  منظر  أغراه  داود.  امللك  مع  ما حدث  تماما  هو  وهذا 

فُِضَح  األمر،  يكتم  أن  حاول  وملا  وخان،  وقتل  وزنا  فاغتصب  حمرم.  طريق  يف  وسار 

الرجل  هو  أنت  الرَُّجُل!"أ  ُهَو  نَْت 
َ
"أ هل:  يقول  اهلل  عند  من  رسول  جاءه  ثم  وُكِشَف. 

الرجل اذلي زنيت وقتلت!55 املذنُب! أنت هو 

"أنت  لك:  ويقول  املخيف  احلكم  هذا  يوما  يواجَهك  أن  عليك  أخاف  أيخ 

اذلي  الرجل  هو  أنت  واملعايص!  للشهوات  انسقت  اذلي  الشاب  هو  أنت  الرجل،   هو 

رفضت  اذلي  الرجل  هو  أنت  وغفرانه!  وعطفه  اهلل  حمبة  نلداء  تستجيب  أن  رفضت 

وإحسانه عليك!" أجلك  من  وتضحيته  لك وصفحه  املفتوحتني  ذرايع عيىس 

رقصت  فتاٍة  أجل  من  مملكته  بنصف  يضيَح  أن  مستعدا  هريودس  امللك  اكن 

خلالعته  امللك  يوبخ  اكن  شهم  مؤمن  رجل  برأس  ضح  أجلها  ومن  وأعجبته،  أمامه 

وكرامتهم وصحتهم  وماهلم  ومركزهم  برشفهم  انلاس ضحوا  من  وكم  ادلنيئة.  وأخالقه 

يف  اخللود  حياة  أيضا  وخرسوا  هنا  يشء  لك  فخرسوا  اعبرة،  ذلة  أجل  من  واعئلتهم 

وقد  ايلوم،  جمتمعنا  ويف  اعملنا  يف  موجودون  هريودس  امللِك  هذا  أشباه  إن  انلعيم. 

عليكم  أخاف  أخيت.  يا  منهم  واحدة  أنت  ربما  أيخ،  يا  منهم  واحدا  أنت  تكون 

أحذركم! ذللك  مجيعا 

اخلطيئة  يكره  فهو  ذللك  الطهارة.  واكمل  القداسة  بديع  هو  وطاهر.  قدوس  اهلل 

وذللك أيضا هو يعاقب اذلي يرتكبها. يقول اإلجنيل الرشيف: "إِنَّ َغَضَب اهلِل ُمْعلٌَن 

أ 2 صم 12: 7
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."أ  َقَّ
ْ
بَِفَساِدِهْم حَيُْجبُوَن احل يَن  ِ

َّ
اذل َوفََساٍد،  ِمْن رَشٍّ  انلَّاُس  َيْفَعلُُه  َما  يِع  مَجِ َماِء ىلَعَ  السَّ ِمَن 

هو اكمل وحنن غري اكملني. هو طاهر وحنن جنسون. 

قرأت عن رجل وجد ثعبانا صغريا يف حديقة مزنهل، فأخذه إىل داره ورباه واعتىن 

ن معه صداقة طيبة واكن يلعب معه. فكرب اثلعبان واكن يأكل من يد  به وأطعمه، وكوَّ

الرجل  يوم أخذه  ألعاب لطيفة. وذات  صاحبه ويلتف حول ذراعه ورقبته وجسمه يف 

ا رأوا  إىل املدينة يلمتع انلاس بألعابه مع اثلعبان يف استعراض هناك. تعجب انلاس لمَّ

ادلار،  إىل  صديقه  مع  الرجل  ورجع  عنه.  ينفك  ثم  صاحبه  رقبة  حول  يلتف  اثلعبان 

بعد  املميت.  سمه  وبث  يد صاحبه  يف  أسنانه  اثلعبان  أنشب  إنذار  وبال  فجأة  ولكن 

فإن  املسيح  إىل  تتوب وتأيت  إن كنت ال  بُسمِّ صاحبه! أيخ،  الرجل  قليلة مات  سااعت 
56 صداقتك مع الرش ستكون قاتِلَتَك يف يوم من األيام. 

هناك عواقب رديئة وخطرية للمعصية. ال تظنَّ أنه يمكنُك اهلروُب من ذلك عن 

طريق بعض الفرائض اليت تؤديها أو إحسان تقوم به. ال تظن أنك تستطيع أن تتحاىش 

نتائج املعصية بذاكئك أو تعليمك أو إماكنياتك األخرى. تعال ميع نرى بعض عواقب 

منها! لك تلهرب  مقنعا اكفيا  ذلك يكون  لعل  اخلطيئة 

ال سالم يف ادلنيا

ال  العمل،  يف  وال  ادلار  يف  ال  وسكينة،  وهدوء  سالم  يوجد  ال  ملاذا  علمت  هل 

قلوب  انلاس؟  يتحارب  ملاذا  واألحباء؟  األصدقاء  مع  اجلريان، وال حىت  األهل وال  مع 

منقسمة،  بيوت  فاشلة،  زجيات  مفككة،  تائهة، اعئالت  عقول  حمطمة،  آمال  منكرسة، 

تمرد، خصام، عنف،  قاتلة،   نظم سياسية  فاشلة،  اقتصادية  نظم  أخالق يف احلضيض، 

الفساد  انترش  انتحار...  مرض،  جوع،  فقر،  بطالة،  جريمة،  سكر،  خمدرات،  حروب، 

أ رو 1: 18
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ويرَُشِّعون  بالرش،  يُعجبون  انلاس  أصبح  باخلطيئة.  البرشي  العقل  تعفن  الرش.  وساد 

احلرام، وجيعلون اخلطأ قانونا  ! يتخبطون يف ظالم وجهل، كما يقول الكتاب الرشيف: 

َساَساُت 
َ
أ َتنَْهاُر  بَيْنََما  الِم  الظَّ يِف  تَِسرُيوَن  بَْل  َشيئًا،  َتْفَهُموَن  َوال  َشيئًا  َتْعِرفُوَن  ال  ْنتُْم 

َ
"أ

تََرى،  فَال  اٌة  ُمَغطَّ ُعيُوُنُهْم  َشيْئًا،  َيْفَهُموَن  َوال  َشيْئًا  َيْعِرفُوَن  "ال  أيضا:  ويقول  ْنيَا."أ  ادلُّ

ْعىَم ُعُقوَل َغرْيِ 
َ
ْنيَا أ َوُعُقولُُهْم ُمْغلََقٌة فاَل َتْفَهُم."ب ثم يقول إن الشيطان: "َسيَِّد َهِذهِ ادلُّ

ُمْؤِمِننَي."ت انلظم العاملية، وادليانات اليت يه من صنع انلاس، والفلسفات اخلادعة، 
ْ
ال

كرامة  وداست  البرشية،  انلفس  قهرت  الشيطان،  ويح  من  اليت  والرشائع  واملبادئ 

اإلنسان يف الرتاب.

–ال  واقعية  حقيقية  صورة  لكنها  مقبضة!  رديئة  صورة  حمزنة،  كئيبة  صورة 

مبالغة فيها- لعاملنا اذلي نعيش فيه ايلوم. اعلم مضطرب قَِلق يسري وراء قادة ضائعني 

تائهني! 

السبب هو اخلطيئة! املعصية!  والسبب يف لك هذا هو 

فراح  حقوهل،  بعض  يف  قمحا  يزرع  أن  وكيله  من  أمالك  صاحُب  رجل  طلب 

د  يلتفقَّ األرض  صاحب  جاء  وأثمر،  انلبات  طلع  ملا  فرتة  وبعد  شعريا!  وزرع  الوكيل 

قمحا؟"  تزرَع  أن  منك  أطلب  "ألم  وكيله:  فسأل  شعريا.  وجد  ألنه  فتعجب  حقوهل. 

لكن  قمحا!"  أحصد  أن  أمل  ىلع  شعريا  زرعت  وأنا  سيدي،  يا  "نعم  الوكيل:  أجابه 

غري  من  أنه  كما  سيدي،  "يا  احلكيم:  الوكيل  هل  فقال  اإلجابة.  هذه  تعجبه  لم  الرجل 

املعقول أن أزرع شعريا وأحصد قمحا، فمن غري املعقول أيضا أن تزرع الرش يف حياتك 

ال  يا  صدييق،  وأنت  أيضا."  اإلنسان حيصده  يزرعه  ما  بل  اآلخرة،  يف  انلعيم  تلحصد 

نفسك.  تدع 

أ مز 82: 5

ب إش 44: 18
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بقتل  أمر  ظالم  حاكم  عن  قصة  قرأت  اخلطيئة.  بسبب  ب؟  املعذَّ الضمري  ملاذا 

يرى  احلاكم  اكن  ذلك  بعد  ولكن  األمر.  تنفيذ  وتم  يكرهه.  اكن  رعيته  من  رجل 

يرى  فاكن  باجلنون،  احلاكم  أصيب  حىت  هذا  واستمر  ويعذبه.  إيله  يأيت  القتيل  شبح 

وجه الرجل املقتول يف لك صحن يأكل فيه!

اخلنجر  يرى  أنه  يتصور مكبث  القصة،  قرأَت أيخ قصة مكبث.57 يف هذه  ربما 

اذلي َقتََل به امللك ُدنكان، فيهذي وحيدُث امللَك امليَت اذلي اكن قد دفن منذ زمن، 

"مياه  فيقول:  املجتمعني يف حفل عظيم  القادة ورجال ادلولة  أمام مجهور من  ولك هذا 

ُدنكان  امللك  هل  حدث؟  ماذا  ادلم!  هذا  من  يدي  تغسل  أن  تستطيع  ال  ابلحار  لك 

اذلي خر رصيعا ويف رأسه عرشون جرحا مميتا، يُبعث ايلوم حيا يلتهجم ىلع عرشنا؟" 

وأنت أيضا ربما هناك مِحٌْل ثقيل جيثم ىلع صدرك، يؤرقك ويقلق بالك. يزعجك 

احِلْمُل اثلقيُل، أنت ال تعرُف حقيقته وطبيعته وال تقدر أن  ويعكر صفو حياتك. هذا 

إنه اخلطيئة! أنت تقول إنك لم ترتكب رشا فظيعا  تعطيه اسما، لكين أقول لك احلق 

كبرية،  جرائم  ترتكب  لم  كنت  إن  حىت  ذلك.  إىل  وما  والكفر  والزنا  القتل  مثل 

قد كرسنا لك رشائع  بسيط نكون  أمر  يف  أخطأنا  إذا حنن  يقول  الكريم  اهلل  فكتاب 

بأكمله،  ِكيانك  يف  تؤثر  فإنها  نظرك،  يف  بسيطة  أو  صغرية  اخلطيئة  اكنت  مهما  اهلل! 

روحا ونفسا وجسما. وقد أوضحنا من قبل، إْن لم يكن اهلل هو مركز حياتك وآمالك 

فأنت ضائع! إذا لم تقبل عيىس ملاك وربا وهاديا ومنقذا وفاديا وخملصا، فأنت هالك!

حىت ادلين أصبح محال ثقيال عليك! من املؤِسِف أن انلاس حولوا ادلين إىل محل 

فأصبحوا  وثقيلة،  صعبة  وأحاكم  وفروض  واجبات  إىل  حولوه  الظهر.  يكرس  ثقيل 

ال  ولكنهم  ويصلون  يصومون  حتملهم.  أن  جيب  اكن  اليت  العربة  حيملون  وكأنهم 

أن  يقدرون  ال  ولكنهم  وحيسنون  ون  يَُزكُّ الضمري!  وراحة  القلب  سالم  ىلع  حيصلون 

قُساًة  والفؤاد. وأصبح بعض رجال ادلين  ينبع من انلفس  الفرح احلقييق اذلي  يشرتوا 
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فهم  تعاىل.  اهلل  عن  مغلوطة  فكرٌة  انلاس  عند  تكونت  وهلذا  حنان!  وال  قلب  بال 

بعصا  وراءه  يسري  أو  اخلطأ  يعمل  ملن  يرتبص  الرشطة،  كرجل  أو  قاسيا  إهلا  يتصورونه 

لُوَن  َمِّ حتُ ْنتُْم 
َ
فَأ لَُكْم!  َويُْل 

ْ
ال يَعِة،  ِ

الرشَّ ُعلََماَء  "يَا  املجال:  هذا  يف  عيىس  قال  يلعاقبه. 
ِلتَُساِعُدوُهْم."أ إِْصبًَعا  َولَْو  ُكوَن  َرِّ حتُ َوال  ثَِقيلٍَة،  مْحَاٍل 

َ
بِأ انلَّاَس 

من  ناليق  ما  أرش  ما  لكن  اإلنسان!  ملشالك  احلل  هو  اتلدين  أن  ابلعض  يظن 

ايلوم يرتكبون أرش اجلرائم، مثل  املتدينني  الكثري من  إن  الفكر!  متدين عنيد ضيق 

اذلنب.  ملشكة  احلل  هو  ليس  فاتلدين  ادلين.  ستار  حتت  واإلرهاب،  والعنف  القتل 

فداء املسيح نلا ىلع الصليب هو احلل.

ويظن ابلعض أن اتلعليم هو احلل. تُنفق احلكومات أمواال طائلة تلعليم النشء. 

أعيب  ال  أنا  اجلرائم.  تزيد  ذلك  ومع  واجلامعات.  املعاهد  ويشيدون  املدارس  يُقيمون 

قلب  يف  اذلنب  ملشكة  احلل  هو  ليس  إنه  أقول  لكين  ومهم.  نافع  فاتلعليم  اتلعليم،  يف 

اإلنسان.

العلم.  واتلقدم  واحلضارة  املدنية  يف  هو  اإلنسان  مشالك  حل  أن  ابلعض  يظن 

املدنية واحلضارة،  اإلنسان يف  يتقدم  اتلاريخ  أنه عرب  فإن احلقيقة يه  ولكن لألسف 

ايلوم  تكون  ربما  الصحيحة.  املعرفة  اهلل  ومعرفة  وادلين  األخالق  يف  يتأخر  ولكنه 

أكرث معرفة وحترضا من أجدادك، ولكنك لست أفضل منهم أخالقيا. أنت أكرث تقدما 

مما  أكرث  املال  من  دليك  ربما  منهم؟  أسعد  بذلك  أصبحت  هل  ولكن  منهم،  وتمدنا 

عرفوه هم، ولكن هل يف قلبك سالم وأمان ورىض؟

إذن ما احلل؟ كيف يمكن اتلخلص من لك هذا؟ إن اإليمان باملسيح هو اذلي 

نا عن الضالل والضياع ويعطينا احلياة اليت قصدها نلا اهلل. إن كنت تؤمن بعيىس  يردُّ

الضمري. وتسلم نفسك هل، يشفيك من بؤسك ويرفع عنك محل اذلنب وعذاب 

أ لو 11: 46
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فهو  عيىس  أما  العيون،  تبهر  ومناظر  اآلذان  تطرب  موسيىق  لك  يقدم  العالم 

ادلنيا  هذه  انلفس.  تهدئ  اليت  الروح  بموسيىق  قلبك   
ُ
يمأل ذنوبك،  مِحَْل  يرفع  عندما 

يزيل  عندما  ولكن  دهر.  حرسُة  تعقبُها  يوم  َة  ذلَّ تقدم  أحزان،  تعقبها  أفراحا  م  تقدِّ

اهلل  سـالم  األصيل،  احلقييقِّ  السالم  السالم،  ىلع  حتصُل  اذلنب،  محل  عنك  عيىس 

الشامل  للغفران  نتيجة  يأيت  اذلي  السالم  أحٌد،   منك  يزنعه  أن  يمكن  ال  اذلي 

يَِعْدنا  لم  السالم.  أحىل  يعطيك  عيىس  إن  وَعبَِثك.  ذنوبك  لك  عن  والصفح  الاكمل، 

املسيح بوسائد من ريش انلعام، بل بسالم؛ سالٍم يف القلب والفكر، وراحة يف انلفس 

والضمري.

ال أمان يف اآلخرة

ما هو مصريك يف اآلخرة؟  ما يه نهايتك؟ أنا اعرف أنك ستقول: "ومن أنا حىت 

أعرَف مصريي؟ هل يمكن ألحد أن يعرف ما كتب اهلل هل؟" كما قال أحدهم: "واهلِل 

يا أيخ.. ال تصدق  ال آمُن مكر اهلل حىت ولو اكنت إحدى قدم يف اجلنة!"58 ال.. ال.. 

الكالم. فاإلجنيل الرشيف يقول إن اهلل أعطانا احلرية نلختار مصرينا األبدي! هذا 

فهل خطر ىلع بالك أنك أنت املسئول عن مصريك األبدي؟ هل تعرُف مصريَك؟ 

أنا بإماكين أن أعرفك بمصريك حبسب لكمة اهلل احلية ادلائمة إىل األبد. إن كنت تؤمن 

اخللود.  حياِة  ىلع  اآلن  من  حصلت  قد  فأنت  ومنقذا،  وهاديا  وفاديا  لك  ربا  بعيىس 

إثمك،  ويمحَو  معصيتك  ويزيل  وزرك  عنك  يرفع  أن  لعيىس  تسمح  لم  كنت  إن  أما 

أين  تقرر نلفسك  أن  إماكنك  أنت يف  إذن  اآلخرة!   هنا وهالك يف  هالك  هالك!  فأنت 

تكون يف اخللود، وذلك حسب اختيارك. إن كنت تتاُر اإليماَن بعيىس، فهو يمنحك 

أعدَّ نلا انلجاة بعيىس  تعاىل  العاملني ألنه  انلعيم. محدا وشكرا هلل رب  حياة اخللود يف 

املسيح.  إذن أنت تستطيع أن تنال حياة اخللود هنا، وتضمنها من هنا، من هذه احلياة.
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فما الفائدة من هذا العناد يا صدييق وعزيزي؟ صدقين أين أحبك بمحبة وضعها 

عيىس  لكن  بالوجه،  أعرفك  ال  أين  ومع  نتقابل،  لم  أننا  مع  قلب.  يف  املسيح  عيىس 

عيىس.  طبيعُة  يه  املحبة  ألن  صادقة  أصيلة  حمبة  إنها  قلب.  يف  لك  املحبة  هذه  وضع 

اغفر يل  املعصية،  ِّين من  به. قل هل: "من فضلك جنَ آمن  تعاند! ال تقسِّ قلبك!  إذن ال 

ذنب، امح عين معصييت، وأزل عين وزري." 

بالرش  قلبه  وفسد  اخلطيئة  يف  ووقع  اهلدف  أخطأ  اذلي  لإلنسان  يمكن  كيف 

احلالة  هذه  من  الشفاء  ىلع  حيصل  أن  هلذا  يمكن  كيف  باملعصية،  فكره  وتعفن 

يقدم نلا احلل. املوىل يف حكمته وحمبته  باحلل.  تعاىل جاء  املميتة؟ اهلل  الكريهة 

رجل  عن  قرأت  الرش.  قوة  من  وحيررنا  اذلنب،  من  ينقذنا  املسيح  صليب  نعم، 

حلم حلما يف الليل. حلم أنه مات فراح إىل باب اجلنة وأخذ يقرع! فسألوه: "هل كنت 

طاهرا؟"  دائما  كنت  "هل  فقالوا:  صاحلا.  دائما  يكن  لم  ألنه  فسكت،  صاحلا؟"  دائما 

أمينا؟" ويف لك مرة  دائما مستقيما، اعدال،  أيضا. وتوالت األسئلة: "هل كنت  فسكت 

"هذا  وقال:  املسيح  ظهر  وهنا  وفشله.  وذنوبه  عيوبه  يدرك  اكن  ألنه  صاحبنا  يرد  ال 

ُسفك  اذلي  بقوة دم  هل  أنا غفرت  ذنوبه وعيوبه ورشه.  فأنا محلت لك  آمن ب  الرجل 

ولكنه  حلم،  هذا  صحيح  الرجل!  يلدخل  اجلنة  بوابات  انفتحت  وهنا  الصليب."  ىلع 

يشري إىل حقائق ال يمكن إنكارها يف كتاب اهلل الرشيف.

منذ  قرأت  األبرياء.  يذهب ضحيتها  مروعة  األخبار حبوادث  إيلنا  تأيت  ما  كثريا 

برسعة  يسري  واكن  ما،  بدل  يف  الراكب  من  مئات  حيمل  اكن  قطار  عن  قليلة  أسابيع 

حتته  اجلرس  انهار  كوبري(  أو  قنطرة  )أي  جرس  فوق  يعرب  أخذ  ملا  ولألسف،  كبرية. 

وسقطت من القطار إىل انلهر 12 مركبة بمن فيها من الراكب وغرق أغلبهم. وملا فحص 

املختصون هذه الاكرثة وحبثوا عن أسبابها، وجدوا أنه اكن باجلرس تصدٌع ال يزيد عن 

الوقت، حتطم  ذلك  يف  القطار  ذلك  بمرور  ولكن  سنتيمرتا،   20 أي حوايل  واحد  شرب 
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القطار! فسقط  كبري  جزء 

أيخ، أنت ال حتتاج إىل ثغرات كبرية يف حياتك تلودي بك إىل اهلالك يف اجلحيم. 

األشياء اليت تبدو صغرية وتافهة يه جد خطرية وتكيف لتسبب لك اتلعاسة األبدية!

حنن لكنا مذنبون. لكنا. رجال ونساء، أوالد وبنات. نقول لكمات خاطئة، ونفكر 

ِشَفاٍء،  باِل  َخِبيٌث  َوُهَو  ٍء،  يَشْ ْخَدُع 
َ
أ ُهَو  ُب 

ْ
َقل

ْ
"ال أعماال خاطئة.  أفاكرا خاطئة، ونعمل 

يف  مريض  اإلنسان  اهلَل."ب  ُد  ُيَمجِّ َما   
َ

إِىل َيبْلُُغوا  َولَْم  وا 
ُ
ْخَطأ

َ
أ َِميُع 

ْ
"اجل َيْعِرفُُه؟"أ  َفَمْن 

م  م يف ادلم. وهذا التسمُّ املعصية. هذا املرض سبَّب نلا بطريقة معنوية رمزية حالة تسمُّ

اخلطرية  الراهنة  حاتلنا  وإنقاذ.  شفاء  إىل  حنتاج  حنن  ذللك  األبدي.  املوت  إىل  يؤدي 

املرض  فأصابنا هذا  أن نكون أصحاء،  لقد قصد اهلل نلا  دبره اهلل نلا.  ما  ليست يه 

كنا  إن  ممكنة،  والقوة  والسالمة  والعافية  والصحة  ممكن،  الشفاء  ولكن  اخلطري. 

الصليب. أجلنا ىلع  من  بنفسه  اذلي ضح  للطبيب  أنفسنا  نسلم 

إن أمة املسيح يه مثل مستشىف. وحنن أتباع املسيح ندرك أننا مرىض وحنتاج إىل 

عالج. نعم حنتاج إىل طبيب يداوينا ودواء يعافينا. أدركنا هذا فدخلنا إىل املستشىف. 

ويا للعجب! ملَسنا الطبيب اإلليه القدير فحصلنا فعال ىلع الشفاء. واآلن حنن حنتاج 

إىل فرتة من انلقاهة لنستعيد القوة اليت فقدناها. ذللك يلزم أن نبىق يف املستشىف فرتة 

معه  نلكون  املسيح  يأخذنا  والعافية،  الصحة  ونستعيد  الشفاء  يتم  وحني  الوقت.  من 

يف جنة اخللود إىل أبد اآلبدين.

أيضا  هم  املستشىف  خارج  هم  اذلين  ولألسف،  املستشىف.  هذه  يه  املسيح  أمة 

مرىض،  أنهم  يعلمون  ال  ألنهم  إما  يواجههم.  اذلي  اخلطر  يدركون  ال  ولكنهم  مرىض، 

هذه  ويف  بذلك،  يعرتفوا  أن  يريدون  وال  مرىض  أنهم  يعلمون  أو  سيقتلهم.  واملرض 

أ إر 17 :9

ب رو 3: 23
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يعاجلوا  أن  يريدون  ولكنهم  مرىض  أنهم  يعلمون  أو  املرض.  سيقتلهم  أيضا  احلالة 

الفادي.  املسيح  بواسطة  تعاىل  اهلل  رسمها  اليت  بالطريقة  وليس  هم  بطريقتهم  أنفسهم 

املرض رغم حماوالتهم!  أيضا سيقتلهم  احلالة  ويف هذه 

اللك  أذنبوا.  اللك  أخطأوا.  اللك  أن  الرشيف  الكتاب  يعلن  قبل،  من  قلنا  وكما 

تعرف  أن  يا أيخ  أنت حتتاج  القاتل.  املرض  ادلاء. هذا هو  املعصية. هذا هو  وقعوا يف 

أن  حتتاج  أيضا  أنت  ولكن  أمني.  بضمري  احلقائق  هذه  لك  أعلن  أنا  وذللك  هذا. 

املسيح. السيد  من  العالج  وتطلب  نفسك،  مع  أمينا  تكون 

يُرَوى أن أحد امللوك59 اكن مدينا بمبلغ باهظ لرجل غين واسع الرثاء. وملا حان 

الوقت واستحق سداد ادليُن، عجز امللك عن ادلفع. أدرك الغين أن امللك ال يمكنه أن 

الضيوف  جلس  وملا  امللك.  رشف  ىلع  عظيمة  وويلمة  كبريا  حفال  فأقام  ادلين،  يسدد 

إىل املائدة، وضع اخلدم أمام الرجل الغين صحنا كبريا به نار تشتعل. وهنا وضع الرجل 

صك ادلين اذلي ىلع امللك يف انلار حىت أصبح رمادا. أدرك امللك ما حدث فقام من 

العظيم. ومعروفه  ومتأثرا من كرمه  باكيا  يقبله  وهو  الرجل  ماكنه وطوق عنق 

ليس  لكن  السداد.  وقت  حان  وقد  تعاىل.  هلل  دين  علينا  حنن  وأخيت،  أيخ 

تعاىل  اهلل  قام  ذللك  السداد.  عن  عجزنا  علينا.  اذلي  ابلاهظ  ادلين  ندفع  أن  بإماكننا 

بدعوة لك العالم إىل ويلمة األخبار السارة. أحرق اهلل الصك اذلي علينا وذلك بموت 

جيب  الصك.  إحراق  نقبل  أن  جيب  وأنت  أنا  لكن  نلا.  وفدائه  الصليب  ىلع  املسيح 

قد  ذكرها،  من  انتهيت  اليت  القصة  يف  امللك  اكن  لو  تظن  ماذا  املسيح.  فداء  نقبل  أن 

للجميل  ناكر  بأنه  تصُفه  كنت  ربما  أجله؟  من  الغين  الرجل  تضحية  يقبل  أن  رفض 

واملعروف.

ومصرينا  اتلعيسة  ونهايتنا  وذنبنا  رشنا  من  خالص  أو  جناة  يف  أمل  ال  وايلوم، 

ابلائس إال يف هذا املصلوِب. خدعوك من قالوا إنه توجد طرق عديدة وخمتلفة للتقرب 
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حياة  ىلع  ينطبق  ال  روما،"  إىل  تؤدي  الطرق  "لك  يقول:  اذلي  املثل  إن  وإرضائه.  هلل 

اهلل  أرسله  اذلي  املسيح  عيىس  هو  واحد،  وفاد  واحد،  فداء  يوجد  ألنه  أبدا.  اخللود 

ُهَو  نَا 
َ
أ  ، َقُّ

ْ
ُهَو احل نَا 

َ
أ ِريُق،  ُهَو الطَّ نَا 

َ
أ  " واذلي مات من أجل لك انلاس. وهو اذلي قال: 

 ُ
َ

هل يَُكوُن  بَْل  الِم،  الظَّ يِف  َيْميِش  يَتْبَُعيِن ال  َمْن  َعالَِم. 
ْ
ال نُوُر  ُهَو  نَا 

َ
"أ أيضا:  َيَاُة."أ وقال 

ْ
احل

دين  بني  الفرق  هو  وإتباع غريه. هذا  املسيح  إتِّباع  بني  الفرق  هو  َيَاِة."ب وهذا 
ْ
احل نُوُر 

يستطيع  بواسطتها  لعله  أشياء  هلل  اإلنسان  يقدم  األخرى  األديان  فيف  وغريه.  عيىس 

واخلريات  احلسنات  مثال  اإلنسان  فيقدم  رضوانه.  ىلع  وحيصل  تعاىل  هل  يتقرب  أن 

إىل  وما  والقرابني  والضحايا  الصاحلة  واألعمال  والصالة  والصوم  والزاكة  والطيبات 

تعاىل.  إيله  نلتقرب  إيله  حنتاج  بما  زوَّدنا  اهلل  فإن  الرشيف،  اإلجنيل  حبسب  أما  ذلك. 

قدمها  اليت  الوسيلة  يه  جالهل،  جل  اهلل  نريَض  أن  نقدر  بها  اليت  الوحيدة  الوسيلة  إن 

نفسه.  اهلل 

شيرشون60:  الفيلسوف  قال  ذنوبنا.  عن  يكفر  أن  القادر  الوحيد  هو  عيىس 

"لك األشياء حماطة بظلمة دامسة." فالفلسفة ال تشبع قلب اإلنسان وال تهدُئ خوفه، 

وال حتقق هل أحالمه! وقال الفيلسوف أرسطو61: "جئت إىل هذه ادلنيا عريانا، وعشت 

إنه  آخر  واحد  وقال  مصريي!"  أعلم  ال  ألين  حرية  يف  أموت  واآلن  تعيسا،  شقيا  فيها 

حىت ولو تشفع من أجل انلاس سبعني مرة وطلب أن يغفر اهلل هلم، فلن يغفر! 

ِب ُهَو ِعيىَس 
َ
 َواِحٌد، فَلَنَا َشِفيٌع ِعنَْد األ

َ
ْخَطأ

َ
لكن يقول اإلجنيل الرشيف: "إِْن أ

َفَقْط، بَْل َعْن  ُْن 
َ

ُذنُوبِنَا حن َولَيَْس َعْن  ُذنُوبِنَا.  َفُهَو َضِحيَُّة اتلَّْكِفرِي َعْن  اِلُح.  َمِسيُح الصَّ
ْ
ال

تقبل  أن  املستقيم،  الرصاط  تسري يف  أن  يا أيخ  الوقت  يًْضا."ت حان 
َ
أ انلَّاِس  لُكِّ  ُذنُوِب 

عيىس اذلي هو الطريق واحلق واحلياة.

أ يو 14: 6

ب يو 8: 12

ت 1يو2: 2-1
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وليك  ذنوبك،  غفران  ىلع  حتصل  ليك  تفعل  ماذا  احلق؟  هذا  ضوء  يف  تعمل  ماذا 

حتيا يف جنة اخللود يف انلعيم؟ اجلواب هو أنه ليس هناك عمل جيب أن تعمله أو جمهود 

تقوم به، ألن عيىس قام باملجهود لكه ومات وقام من أجلك. إنما هناك خطوة واحدة 

اخلطوة  نعم،  ومنجيا.  وهاديا  ومنقذا  فاديا  عيىس  باملسيح  تؤمن  أن  ويه  بها  تقوم 

اثلالث  ايلوم  يف  ثم  ودفن  الصليب  مات ىلع  املسيح عيىس  بأن  تؤمن  أن  الوحيدة يه 

منترصا. قام 

تريد  هل  األخرى؟  احلياة  ويف  احلياة  هذه  يف  فاضال  إنسانا  تكون  أن  تريد  هل 

إىل  حتيا  أن  تريد  هل  عنده؟  واملختارين  هل  املقربني  من  وجيعلك  عنك  اهلل  يرىض  أن 

من  ينظفك  ذنوبك،  لك  من  يطهرك  عيىس  املسيح.  بفداء  آمن  انلعيم؟  جنة  يف  األبد 

إنه يطهرك من لك قاذورات احلياة وجناسة  لك معاصيك والرش ادلفني اذلي يف قلبك. 

القلب الرسية، ومن لك رش وإثم. 

عليك  حينو  وهو  أجلك.  من  بنفسه  عيىس  ضح  وذللك  حيبك،  تعاىل  اهلل 

اسم، وأمجل وأحىل  أعظُم من لك  اسم عيىس اذلي هو  يباركك.  اسم عيىس  ويرمحك. 

أعظَمها!  ما  قوته  أْسَماها!  ما  قدرته  السبيل.  سواء  إىل  ويرشدك  حيرسك  اسم،  لك  من 

 بال مثيل، حمبته بال حدود، غفرانه بال قيود. 
ُ

طهارته ما أقدَسها! جالهل ما أبهاه! كماهل

اطلب وجهه. إيله،  تعال 

ر موالي وسيدي عيىس املسيح عن سيئايت ومعايص، ساحمين  الصليب كفَّ ىلع 

قذاريت  أزال  جناسيت،  عين  أبعد  رشي،  أزال  إثم،  مسح  خطيئيت،  غفر  ذنب،  ىلع 

ونعمته  بفضله  طاهرا  خملوقا  جديدا،  إنسانا  جديدا،  شخصا  بموته  رصت  فين.  ونظَّ

وحمبته. موتُه هو ضحية من أجيل! وهلذا يمكنين أن أهتف من لك قلب: "بَاِريِك اهلَل يَا 

يَا َنْفيِس، َوال تَنيَْسْ لُكَّ َحَسنَاتِِه.  بَاِريِك اهلَل  ُقُدوَس. 
ْ
ال َوَيا لُكَّ ِكيَايِن بِارِك اْسَمُه  َنْفيِس، 

بِالرَّمْحَِة  َوُيتَوُِّجيِن  َمْوِت، 
ْ
ال ُحْفَرِة  ِمْن  ُينِْقُذيِن  ْمَرايِض. 

َ
أ لُكَّ  َويَْشيِف  ُذنُويِب،  لُكَّ  َيْغِفُر  َفُهَو 
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َغْرِب، 
ْ
ِق َعِن ال .. َكبُْعِد الرشَّ رْسِ

نَّ
ْ
رَْيِ ُطوَل ُعْمِري، َفيَُعوُد يِل َشبَاِب اَكل

ْ
يِن بِاخل

ُ
فَِة. َيْمأل

ْ
أ َوالرَّ

َمَعاِصيَنَا."أ َعنَّا  ْبَعَد 
َ
أ

ُحِكَم  ايلوم حر، ألنه  أنا  نال عقاب رشي.  املسيح  اذلنب ألن  مغفور  ايلوم  أنا 

احلزن  السماء، ألنه رشب كأس  بفرح  أتمتع  ايلوم  أنا  ووقع عليه جزايئ.  عليه ماكين 

. أنا ايلوم يح ألنه مات عين. عين. أنا ايلوم مقبول عند اهلل، ألنه ُرفَِض ونُِبَذ بدال مينِّ

وكما أرشنا من قبل، إن القدير اذلي يف يده لك العالم، عنده أيضا يف قلبه حمبة 

بدفع  َحلُّها  َاُهلها. 
َ

جت ال  اخلطيئة،  مشكة  حلُّ  الصليب  يف  العالم.  للك  اكفية  ونعمة 

بعيدا عنها!  باتلطلع يف اجتاه آخر  اثلمن، ال 

أننا  كيف  ميع  تيل  املسيح.  إىل  نذهب  حني  اجلنة  يف  سيحدث  ما  ميع  تصور 

واملجد  والسناء  ابلهاء  يف  سناه  هناك  وأجماده.  جالهل  يف  وهو  عرشه  أمام  سنقف 

أنوي أن أسأهل:  أنا شخصيا  والضياء. 

منقذي!  يا  يا سيدي،  "عجبًا 

لُِطم من أجيل؟  الرقيق املرشق  البسام  الوجه  أهذا 

أنا؟  بالشوك من أجيل  املنري تكلل  الوضاء  أهذا اجلبني 

أهذا الطاهر انليق تفجر منه ادلم من أجيل؟

أهاتان ايلدان من املرمر تسمرتا إىل صليب اهلزء والعار من أجيل؟ 

أجيل؟ من  الصليب  إىل  وتسمرتا  ثقبتا  الطاهرتان  القدمان  أهاتان 

أنا وبسبب خطاياي وجرائم؟ لك هذا بسبب 

أنا السبب يف لك ذلك العار!

أنا سببت لك املوت!" ذنويب 

أ مز 103: 5-1، 12
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يرد عيلَّ بكل  الوقت  ذلك  أنه يف  اتلأكيد  ومتأكد لك  ايلقني،  َم 
ْ
ِعل ولكين اعلٌم 

من  نفيس  بذلت  أنا  نفسك.  من  تزعل  وال  تتأسف  "ال  ويقول:  وحنان  وحب  عطف 

أجلك ألين أحبك!"

الفطني قاسها عقل  ما  اهلل سمـت،  حمبـة 

للـهالكـني ونزلـت  ارتفعت،  اجلبال  فوق 

يف  نقف  أن  اآلن  يمكننا  نلا،  عيىس  بفداء  واإليمان  الصليب  أساس  ىلع  نعم، 

وامتألت  معاصينا،  لك  وحُميت  ذنوبنا،  لك  ُغِفرت  وقد  اجلليل،  القدوس  اهلل  حمرض 

واألمل. واإليمان  واملحبة  والفرح  بالسالم  قلوبنا 

ألسامح.  القوة  املسيح  أعطاين  الصليب  طريق  عن  أيضا.  آخر  أمر  هناك  ثم 

يف  أخطأوا  اذلين  اآلخرين  وأسامح  ارتكبتها  اليت  الغبية  األشياء  ىلع  نفيس  ألسامح 

حيق.

لك  ىلع  وساحمك  ذنوبك  وغفر  الصليب،  ىلع  بدمه  فداك  عيىس  أن  بما  أيخ، 

نفسك،  وتلوم  نفسك،  تدين  أن  أنت  تتجرأ  ماضيك، وصفح عن لك سيئاتك، فكيف 

تعاىل؟ كيف جترؤ أن ال  انتىه حسابه يف نظر اهلل  املايض اذلي  وتعذب نفسك بذلك 

من  ارتكبناه  ملا  الغفران  يمنحنا  الصليب  ىلع  املسيح  بموت  اإليمان  نلفسك؟  تغفر 

تسامح نفسك.  أن  فأنت حتتاج  ذنوب، 

ومرارة  عميق  جرح  نفسك  يف  ربما  اآلخرين.  تسامح  أن  أيضا  حتتاج  وأنت 

اإليماُن  لآلخرين.  اغفر  فشل.  إىل  أو جناح حتول  أمل خاب  أو  بسبب عالقة حتطمت 

اآلخرين. لنسامح  والقوة  احلرية  يعطينا  الصليب  ىلع  املسيح  بموت 

جلس  وبعدما  ملاك.  يصبح  أن  قبل  كثريون  أعداء  هل  اكن  امللوك  أحد  إن  يُقال 

ىلع العرش، اكنت دليه قائمة طويلة بأسماء أعدائه اذلين حاولوا يف املايض أن يرضوه. 
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أنه  يعين  ذلك  أن  خدامه  ظن  اسم.  لك  أمام   X عالمة  يضع  وأخذ  بإحضارها  فأمر 

عالمة  يضع  أنه  هلم  امللك  أوضح  حني  تعجبوا  ولكنهم  األعداء  هؤالء  لك  سيقتل 

املسيح  بكلمات  يذكره  الصليب  ألن  ويعفو  ويغفر  ليسامح  إسم  لك  أمام  الصليب 

ىلع الصليب: يا أب اغفر هلم!

ويتوقع  السم  يتعاىط  كواحد  فأنت  حقك،  يف  أخطأوا  اذلين  تسامح  ال  كنت  إن 

يقتل شخصا آخر غريه! السم  بهذا  أنه 

جناة 

املسكني  بذل  عميقة.  فوقع يف حفرة  الظالم  يف  يسري  قصة عن شاب اكن  هناك 

نال  وقد  شديد  يأس  يف  هو  وبينما  فشل.  لكنه  احلفرة،  من  يلخرج  ممكنة  حماولة  لك 

منه اتلعب واإلرهاق، مر به رجل ينتم إىل دين من الرشق، فقال هل: "أنت يف مشكة 

فاحذر  أخرى،  الطريق مرة  إن مررت يف هذه  أنك  أنصحك  الشاب. ذللك  أيها  رهيبة 

الرجل ومىش يف طريقه. ئلال تسقط يف احلفرة كما سقطت هذه املرة." وتركه 

بعد ذلك جاء رجل من دين آخر، وسمع رصاخ الشاب. فاقرتب من احلفرة وشاهد 

عزيزي،  يا  "آه  الرجل:  هل  فقال  يلخرج.  يبذهلا  الشاب  اكن  اليت  ايلائسة  املحاوالت 

يدي،  إىل  يدك  احلفرة حىت تصل  تتسلق جدار  أن  أمكنك  إن  فظيعة.  أنت يف مشكة 

فشل.  ولكنه  قدرة،  من  فيه  ما  بكل  الشاب  حاول  احلفرة."  من  وأرفعك  سأجذبك 

الرجل اثلاين أيضا وسار يف طريقه. فرتكه 

ربما  احلسنات،  وتعمل  وتصوم  تصيل  كنت  "إن  هل:  وقال  آخر،  رجل  جاءه  وهنا 

يمكنك أن ترج من احلفرة." ثم مىض يف طريقه.

تنقذ  أن  تقدر  أنت لن  يا صدييق أساعدك.  املسيح وقال هل: "دعين  وأخريا جاء 

ىلع  املسكني  الشاب  ومحل  احلفرة  إىل  املسيح  ونزل  أنقذك."  أن  إماكين  يف  أنا  نفسك. 
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وأنقذه.  احلفرة  به جدار  وتسلق  كتفه 

إن اذلي ينقذك من احلفرة اليت سقطت فيها يا أيخ شخص قدير وليس دينا من 

الفادي  هو  الوحيد  منقذك  بل  ال!  املتفرقة.  والرشائع  املتعددة  انلصائح  ليس  األديان. 

العزيز. هو اذلي نزل إىل احلفرة حيث يئست وفشلت. نزل يلحملك ويرفعك وينقذك 

الغايل املحب. املنقذ. هذا هو عيىس  الُعال! هذا هو املسيح  ويصعد بك إىل 

نَتِيَجَة  َهَذا  لَيَْس  بِِه.  آَمنْتُْم  نَُّكْم 
َ
أل اهلِل  بِِنْعَمة  َْوُتْم  جنَ ْنتُْم 

َ
"أ اإلجنيل:  يقول 

َحٌد."أ نعم 
َ
َما َهِديٌَّة ِمَن اهلِل. َوال ُهَو نَتِيَجُة َعَمٍل ُقْمتُْم بِِه، ِليَكْ ال َيْفتَِخَر أ جَمُْهوِدُكْم، إِنَّ

أنه ال يوجد يشء طيب  تعين  انلعمة هنا  بنعمة اهلل.  ننجو من اذلنب بفضل اهلل،  حنن 

أعمله جيعل اهلل حيبين أكرث، وال يوجد يشء رديء أعمله جيعل اهلل حيبين أقل! انلعمة 

تتخيل  هل  الكون!  رب  اعئلة  يف  عضوا  ألكون  مدعو  املسكني  املذنب  أنا  أين  تعين 

هذا؛ أين من أهل ابليت؟ نعم أنا من أهل بيت اهلل. هذا كالم الويح املبارك. أنا عضو 

يف اعئلة املوىل القدير!ب ولك ذلك بسبب موت املسيح ىلع الصليب من أجيل.

يف قصة "فاين"62 أحب الشاب ماريوس فتاة مجيلة اسمها فاين، وتطورت العالقة 

يظهر  وهنا  بعيدة.  بالد  إىل  وسافر  القرية  ماريوس  ترك  ثم  احلرام.  يف  منه  فحبلت 

فاين  ولكن  فاين.  خلطبة  ويتقدم  فرتة،  منذ  زوجته  ماتت  اذلي  الشهم  الغين  بانيس 

أن  يريد  إنه  يقول  بانيس  تستحقه. ولكن  إنها ال  وتقول  األمور،  بانيس حبقيقة  ترب 

يريد  إنه  ثم  وغلطتها.  ماريوس  غلطة  من  حيميها  أن  يريد  وألنه  حيبها،  ألنه  يزتوجها 

اليت عنده.  بالرثوة  الويلد حتت راعيته ويتمتع  ينشأ  أن 

أما  جنسيا.  بها  يلتمتع  الفتاة  أحب  ماريوس  املضحية.  املحبة  يه  فعال  هذه 

حمرتمة  زوجة  منها  ويلجعل  واخلطيئة،  والضياع  العار  من  يلنقذها  أحبها  فقد  بانيس 

أ أف 2: 9-8

ب أف 2: 19
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به ويراعه ويعوهل.  ا فاضلة، ويقوم لويلدها بمقام األب املحب اذلي يهتم  مًّ
ُ
وأ

فعله  ما  لكن  معناها.  عمق  وتدرك  القصة  هذه  تستسيغ  أن  عليك  يصعب  قد 

معنا املسيح بتضحيته من أجلنا ىلع الصليب هو أعظم بما ال يقاس من صنيع بانيس 

تَلُوُموا  َوال  ُفوا  سَّ
َ
َتتَأ "ال  عبدا:  وباعوه  به  غدروا  اذلين  إلخوته  يوسف  قال  فاين.  مع 

انلَّاِس."أ  َحيَاَة  نِْقَذ 
ُ
أل اَمُكْم  قُدَّ رَْسليَِن 

َ
أ اهلَل  نَّ 

َ
أل ُهنَا،   

َ
إِىل بِْعتُُمويِن  نَُّكْم 

َ
أ ْنُفَسُكْم 

َ
أ

وياهل من صفح عظيم.

ـحياة

رََجِة  دِلَ انلَّاِس  لُكَّ  اهلُل  َحبَّ 
َ
"أ تُعترب مركز اإلجنيل لكه.  اليت  اآلية  قبل،  ذكرنا من 

ُلُوِد."ب هذه اآلية 
ْ
وَِحيَد ِليَكْ ال َيْهِلَك لُكُّ َمْن يُْؤِمُن بِِه، بَْل َينَاُل َحيَاَة اخل

ْ
نَُّه بََذَل اْبنَُه ال

َ
أ

أجلنا،  من  املسيح  تضحية  بسبب  حنن.  حنيا  ليك  مات  املسيح  عيىس  سيدنا  أن  تبني 

إحسانه  يف  علينا  يتفضل  املسيح،  رفضنا  جهلنا  يف  اذلين  حنن  احلياة.  ننال  أن  يمكننا 

معانيها،  أسىم  يف  احلياة  ألنها  اخللود،  حياة  ورمحة. يه  منه  نعمة  اخللود  حياة  ويعطينا 

احلياة  اهلل عز وجل،  من  اليت  احلياة  وألنها  هل،  نهاية  ال  اذلي  األبد  تدوم طول  وألنها 

هذه  غري  من  هل.  ننتم  حياته،  نلا  أبناءه،  أحباءه،  فنصبح  ذاته.  اهلل  من  حياة  اإلهلية. 

احلياة يهلك انلاس. من غري هذه احلياة ال رجاء للناس.

بموت  أنه  يمكن  "كيف  بأخرى:  أو  بطريقة  انلاس  يسأل  قبل،  من  ذكرنا  كما 

عجب  هو  هذا  بل  األمر!  يف  العجيب  هو  هذا  احلياة؟"  ىلع  اآلخرون  حيصل  شخص 

البسيطة.  األمثلة  ببعض  احلقيقة  هذه  نوضح  أن  يمكننا  ذلك  ومع  العجاب! 

األيام  تلك  يف  أخرى.  قبائل  مع  عنيف  رصاع  يف  خملوف  وقبيلة  أجيال  منذ 

أ تك 45: 5

ب يو 3 : 16
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تقتل  أو  أنت  تقتلك  القبيلة  فهذه  ما،  قبيلة  تقتل شخصا من  أنت  ابلادية.  قانون  ساد 

شخصا آخر من قبيلتك. أنا نفيس عشت فرتة يف أيام طفوليت يف ظروف مشابهة. عبد 

القوي سكينه وقتل  احلال أخذ خال عبد  القوي بسكني، ويف  قتل جارنا عبد  العظيم 

من  كم  واالنتقام،  باثلأر  األخذ  من  انلوع  هذا  بسبب  ايلوم!  ذات  يف  العظيم  عبد 

تيتموا! النساء ترملت! كم من األطفال  انلاس ماتوا! كم من 

تعارك  برٍئ  يسافر مع مِجاهل، وعند  قبيلة خملوف،  وذات مرة اكن حسني، وهو من 

وقرروا  باثلأر.  لألخذ  القتيل  قبيلة  اجتمعت  وقتله!  أخرى  قبيلة  من  رجل  مع  حسني 

عليهم  يهجموا  أن  مضطرين  سيكونوا  أو  القاتل  هلم  تسلم  خملوف  قبيلة  أن  إما  أنه 

قبيلة خملوف. الرجال يلتداولوا يف األمر مع  ويقتلوا لك رجاهلم! وأرسلوا بعض 

القبيلة األخرى.  للتداول مع رجال  الشيخ صالح  برئاسة  قبيلة خملوف  اجتمعت 

نسلمه لكم،  ولن  الشيخ صالح: "حسني هو حفيدي  قال  نقاش طويل وجدال،  وبعد 

ولكن بدال من سفك دماء العرشات من رجال قبيلتنا، أنا أضع نفيس بني أيديكم 

تلقتلوين."

وال  منك  أنتقم  لن  ورشف،  أصل  ابن  أيضا  "أنا  وقال:  القتيل  قبيلة  رئيس  تأثر 

الشيخ صالح. بفضل شهامة  ادلماء  تسفك  ولم  األرواح  أنقذت  وبهذا  قبيلتك."  من 

حفيده،  من  بدال  يلموت  نفسه  قدم  شهم  رجل  بتضحية  أنه  كيف  يوضح  هذا 

الرجال. الشاب وكذلك عرشات  انقاذ  أمكن 

حييك  املؤمنني  من  مجاعة  يف  املسيح  أتباع  من  شيخ  وقف  آخر.  مثال  هناك  ثم 

فقال: قصة 

اكن رجل وابنه الشاب من املؤمنني بعيىس. ذات يوم قال الوادل البنه: "سأخرج 

للزنهة يف القارب، هل تريد أن تأيت ميع؟" فرح الشاب وقال: "نعم يا أب، ولكن هل 

هادئ.  ابلحر  القارب.  يف  اثلالثة  وخرج  األب  وافق  معنا؟"  صدييق  نأخذ  أن  يمكن 
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الشاطئ،  ابتعدوا عن  بعد ساعة واحدة، واكنوا قد  والشمس مرشقة. ولكن لألسف، 

بأمواج شديدة. ابلحر  وهاج  بالغيوم،  السماء  تلبدت 

ح بهم  حاول اثلالثة أن يوجهوا القارب إىل الشاطئ، ولكن انقلب القارب وطوَّ

به وفكر برسعة. اكن األب  فأمسك  القارب  قريبا من  اهلاجئة. اكن األب  األمواج  إىل 

إن  أما  اجلحيم.  مصريه  يكون  غرق  إن  ذللك  بعيىس،  يؤمن  ال  ابنه  صديق  أن  يعلم 

مات ابنه فهذا ال يعين اهلالك هل، بل احلياة يف انلعيم.

ابنه  إىل  نظر  ثم  انلجاة.  طوق  ومعه  القارب  يف  اكن  حبال  األب  أخذ  وبرسعة 

ابنه يلنقذه  يا ابين!" ورم بطوق انلجاة إىل صديق  يعارك األمواج وقال: "أنت حبيب 

أوال، وفعال جذبه إىل القارب. ثم تلفت لريم طوق انلجاة إىل ابنه، ولكن ابلحر اكن 

ابتلعه إىل أعماقه. اختىف االبن. غرق ومات.  قد 

وهنا توقف الشيخ اذلي اكن حييك القصة، ثم أكمل حديثه وقال: "بهذه الطريقة 

أنه إن متنا فإننا  بابنه، بذهل إىل املوت من أجلنا. اكن يعلم  أحبنا اهلل تعاىل. إنه ضح 

نهلك، ذللك ضح باالبن ليك ال نهلك حنن!"

أصدق  ال  "أنا  وقال:  اعرضه  شابا  لكن  جلس.  ثم  الكالم  هذا  الشيخ  قال 

يموت  ابنه  يرتك  األب  أن  املعقول  غري  من  معقولة.  غري  إنها  حقيقية.  قصة  هذه  أن 

معقولة.  غري  قصة  هذه  حق.  عندك  ابين،  يا  "نعم  الشيخ:  قال  ابنه!"  صديق  وينقذ 

األب،  ذلك  هو  وأنا  سنة،  عرشين  من  أكرث  منذ  حدثت  نعم  فعال.  حدثت  ولكنها 

الليلة  هنا  انلجاة، وهو موجود  اذلي رميت هل طوق  ابين  ورايع مجاعتكم هو صديق 

القصة!" تسأهل تلتأكد من صحة  أن  ويمكنك 

َوَطِبيَعِتُكُم  ُذنُوبُِكْم  بَِسبَِب  َميِّتِنَي  ُكنْتُْم  ْنتُْم 
َ
"أ اهلل:  بويح  بولس  الرسول  يقول 

احلياة  ىلع  حصلنا  حنن  َمِسيِح."أ 
ْ
ال َمَع  ْحيَاُكْم 

َ
أ اهلَل  لَِكنَّ  َمْختُونَِة، 

ْ
ال َغرْيِ  ْنيَِويَِّة  ُّ ادلْ

أ كو 2: 13
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أجلنا. من  املسيح  بموت 

منارتِها  قمة  ىلع  كبرية  كنيسة  النويج  يف  املدن  إحدى  يف  توجد  أنه  قرأت 

عمال  أحد  قدم  انزلقت  فقد  الكنيسة،  بناء  تاريخ  إىل  ترجع  هذا  وقصة  مَحٍَل.  تمثاُل 

العمال اآلخرون زميلهم يهوي، فزنلوا برسعة وهم  املنارة. رأى  ابلناء، فسقط من قمة 

يتوقعون أن جيدوا زميلهم وقد تمزقت أعضاؤه وحتطمت عظامه ومات. ولكن كم 

اكنت دهشتُهم ملا وجدوه حيا من غري أن يصاب بأذى! اكن الرس يف ذلك أنه يف الوقت 

اذلي فيه سقط الرجل، اكن يمر بوار ابلناء قطيع من الغنم، فسقط العامل ىلع محل، 

هذا  يذكرنا  أال  املاكن.  ذلك  يف  احلمل  تمثال  وضعوا  ذللك  الرجل.  وجنا  احلمل  فمات 

املسيِح اذلي مات فداء عنا كحمل؟  بعيىس 

وليس  انلاس  كالم  هذا  ولكن  كتابا.  يلعطينا  جاء  املسيح  إن  ابلعض  يقول 

َوِفرَيٌة."أ  َحيَاٌة  بَْل  َحيَاٌة،  لَُهْم  تِلَُكوَن  فَِجئُْت  نَا 
َ
أ ا  مَّ

َ
"أ قال:  فاملسيح  نفسه،  املسيح  كالم 

اإلجنيل  نقرأ  حني  وحنن  الرشيف.  اإلجنيل  هو  كتابه  صحيح  حياة.  يلعطينا  جاء  إنه 

ونؤمن به حنصل ىلع احلياة، ولكن أصال هذه احلياة يه ألن املسيح مات من أجلنا. 

بل حياة. فاملسيح جاء يلعطينا ال كتابا  إذن 

أنا شاب من أرسة  قال:  معه،  املسيح  يتحدث عن صنيع  هذه قصة رجل شجاع 

حجازية معروفة يف مدينة مكة باململكة العربية السعودية، وىلع الرغم من لك ظروف 

الراحة  إيل  أفتقر  كنت  دائما.  حزين  قلب  باالكتئاب.  أشعر  كنت  فقد   الرغدة  احلياة 

واالطمئنان. والسالم  والسكينة  احلقيقية 

ادلار.  ايل  رجويع  طريق  يف  وأنا  سياريت  يف  الراديو  إىل  أستمع  كنت  يوم  وذات 

وأخذت أحبث عن حمطات إذاعية خمتلفة، وفجأة إذا ب أستمع ايل أاغين رائعة أدخلت 

ممتع. اكنت  حبديث  يتكم  سمعت رجال  األاغين  انتهت  وملا  قلب.  إيل  والرسور  ابلهجة 

أ يو 10: 10
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أنه اكن يتحدث  أول مرة أستمع ايل رجل يتكم بطمأنينة واتزان. وهنا اكتشفت  هذه 

العمل ومعاملة انلاس باحلسىن. ثم جاء متكم آخر  عن سيدنا عيىس وعن األمانة يف 

أدخل إيل قلب األمان واهلدوء. 

رجعت ايل ابليت وبدأت أفكر يف الكالم اذلي سمعته من الرجلني. الحظت أنه 

لم يكن كالما حيتوي ىلع اتلهديد والوعيد بهنم وبئس املصري كما يتوعدنا شيوخنا 

وأفكر.  أفكر  أخذت  شيوخنا.  يفعل  كما  بالكفر  انلاس  يرم  كالما  يكن  لم  دائما. 

السلطات،  أيدي  يف  رساليت  تقع  أن  خشيت  ولكين  اإلذاعة،  حمطة  أراسل  أن  أردت 

يف  حنن  املسلمني.  ديار  يف  ومفسد  واكفر  مرتد  أين  باعتبار  لقتلوين،  ذلك  حدث  فلو 

اذلي  ادلين  اتباع  احلق يف  نلا  وليس  الفكر  نتمتع حبرية  السعودية ال  العربية  اململكة 

هيئة  وخاصة  ألنفسنا،  نلختار  عقونلا  نستخدم  أن  نلا  تسمح  ال  فالسلطات  نريده. 

األمر باملعروف وانليه عن املنكر اليت جيوب أعضاؤها الشوارع يلرضبوا ويعاقبوا لك 

ملعتقداتهم. يمتثل  ال  من 

لكمة  ابلاحث  يف  أدخلت  تساعدين.  مواقع  عن  اإلنرتنت  عرب  أحبث  أن  قررت 

حاولت  لكَّما  ولكن  عديدة.  مواقع  وجدت  فقد  لفرحيت،  ويا  اإلجنيل.  وكمة  املسيح 

لكين  ممنوع.  الصفحة  هذه  إىل  ادلخول  أن  تربين  رسالة  موقع، ظهرت يل  إىل  ادلخول 

وفعال  يساعدين.  من  سأجد  انلهاية  يف  أين  أثق  وكنت  ومرات،  مرات  أحاول  ظللت 

أنارت بصرييت، وأراحت  أٍخ كريم. وهناك قرأت أشياء  تمكنت من ادلخول إىل موقع 

قلب. فأخذت أراسل ذلك األخ وأخربته أين أؤمن بسيدنا عيىس وأين أريد أن أقدم هل 

حيايت. وإين أشكر املسيح الكريم، ألن ذلك األخ ساعدين ولم يقرصِّ ميع، بل أرشدين 

انلور  طريق  يف  أسري  أنا  واآلن  أجيل.  من  نفسه  وبذل  أحبين  اذلي  الفادي  معرفة  إىل 

عيىس  سيدنا  أتباع  من  وفضله  بنعمته  أنا  واملحبة،  واحلياة  اهلداية  درب  يف  واحلق، 

به حبق. املؤمنني  املسيح 
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احلقيقية. احلياة  الشاب  ذلك  أعطى  املسيح  نعم، عيىس 

ىلع  تدق  وأخذت  املسيح،  أتباع  أحد  دار  أمام  صغرية  فتاة  وقفت  مرة  ذات 

وحتتاج  املوت  وشك  ىلع  أمها  إن  هل  وقالت  تبيك  أخذت  الرجل،  فتح  ملا  بلهفة.  ابلاب 

إىل مساعدته لريشدها يف طريق املسيح قبل أن تضيع الفرصة. ذهب الرجل مع ابلنت، 

ويف ادلار وجد األم يف حالة سيئة. 

ولكن لألسف اكن الرجل، ىلع مر السنني، قد استولت عليه أفاكر غري كتابية 

جيد  لم  وهلذا  السوي،  الطريق  عن  ابتعد  أنه  يف  هذا  وتسبب  والفداء.  الصليب  بشأن 

تفصيالت  يتذكر  وهو  قال  املحترضة.  األم  تللك  الرجاء  تعطي  اليت  املعزية  الكمات 

به  أشاركها  يشء  عندي  يكن  ولم  تموت،  أم  حمرض  يف  هناك  "وقفت  املقابلة:  تلك 

منها  راح  قد  الروحية  حيايت  اكنت  األخري.  الزنع  يف  ويه  تنشدها  اليت  احلياة  يمنحها 

بساطة  إىل  رجعت  فجأة  ولكين   . فاديَّ باملسيح  عالقيت  بردت  واحليوية.  احلماس 

طفوليت، وبطريقة رمزية قفزت كطفل إىل حضن أم واسرتجعت اإليمان اذلي تلقنته 

ىلع  موته  وعن  واملضحية،  ابلاذلة  املسيح  حمبة  عن  األم  تلك  أحدث  وأخذت  منها، 

قلبها  يف  الكريم  الفادي  نور  أشع  وهنا  للمسيح  نفسها  فأسلمت  لفدائها.  الصليب 

ومألت االبتسامة وجهها واغدرت احلياة يف سالم."63 

هذا هو أعظم يشء، يف فداء املسيح نلا حياة ورجاء ونور وسالم.

شفاء

وغريه،  الرسطان  مثل  املستعصية  األمراض  فيه  كرثت  اذلي  هذا  عرصنا  يف 

انعدام  أي  السيدا  أو  اإليدز  مثل  هلا  دواء  وال  عالج  ال  أخرى  أمراٌض  واكتشفت 

مثل  وانتهت  اختفت  أنها  حسبنا  قد  كنا  الظهور  إىل  أخرى  أمراٌض  واعدت  املناعة، 

والصحة  احلياة  يف  الرجاء  عيىس  نلا  يقدم  الصعب،  العرص  هذا  يف  والسل،  اجلدري 
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رَْسليَِن 
َ
أ َمَساِكنَي، 

ْ
ال  َ برَشِّ

ُ
نَُّه َمَسَحيِن أل

َ
، أل َعيَلَّ والشفاء والعافية. قال املسيح: "ُروُح اهلِل 

َعْن  ْعِلَن 
ُ
َوأ ْحَراًرا، 

َ
أ َمْظلُوِمنَي 

ْ
ال ْطِلَق 

ُ
أل  ، َرَصِ بِابلْ ُعْمِ 

ْ
َولِل يَِّة،  ُرِّ

ْ
بِاحل َمْسُجوِننَي 

ْ
لِل نَاِدَي 

ُ
أل

يشيف  إنه  وداء.  مرض  لك  من  يشيف  أن  القدرة  عنده  عيىس  اهلِل."أ  ِرىَض  َسنَِة  ُحلُوِل 

حسب  منها  الشفاء  يمكن  ال  اليت  األمراض  من  يشيف  عيىس  املستعصية.  األمراض 

هو  اجلذام  أو  الربص  فمثال  الصحية.  واإلماكنيات  الطبية  واملقدرة  البرشي  العرف 

العرص  هذا  ويف  ايلوم  حىت  ومنبوذا.  حمطما  به  املصاب  جيعل  ُمْعٍد،  كريٌه  خطري  مرض 

لكن  الربص.  من  للشفاء  دواء  وال  طريقة  الطبية  العلوم  تكتشف  لم  طبيا،  املتقدم 

اإلجنيل  يف  نلا  مسجلة  مرات  عدة  الربص  من  شىف  بل  وشفاه.  األبرص  ملس  عيىس 

الصحة والشفاء والطهارة وانلقاء.  املسيح يه ملسة  الكريم. ملسة  الرشيف، كتاب اهلل 

من  انلفس  يلنقذ  واجلسمانية.  الروحية  أمراضهم  من  انلاس  ليشيف  عيىس  جاء 

نتائج وعواقب اخلطيئة واهلالك األبدي يف اآلخرة، وأيضا  الروح من  اخلطيئة، ويلنقذ 

ادلنيا. احلياة  نتائج وعواقب اخلطيئة يف هذه  يلنقذ اجلسم من 

الشياطني  فطرد  واجلن،  الشيطان  قهر  جدا.  كثرية  معجزات  عيىس  أجرى 

بأمراض  معذبني  اكنوا  ومن  والعاجزين  املرىض  شىف  انلاس.  من  الرشيرة  واألرواح 

خمتلفة. أبرأ من احلىم والربص ونزيف ادلم والشلل والرصع واالستسقاء. منح األعىم 

السيف  بها  بطش  اليت  األذن  أاعد  يسمع.  واألطرش  يتكم،  األخرس  جعل  ابلرص، 

يف  وبارك  احلياة،  إىل  املوىت  أقام  املحين.  والظهر  املشلولة  لليد  الصحة  أاعد  صحيحة. 

اثلائرة،  األمواج  وأسكت  العاصفة  أ  فهدَّ الطبيعة،  ظروف  غريَّ  كثريا.  فصار  القليل 

يلنقذ اذلين اكنوا يف خطر الغرق واهلالك. صنع لك هذا وأكرث، أضف إىل ذلك ميالده 

السماء.  من عذراء، وقيامته من املوت، وصعوده إىل 

عمل هذا رمحة بانلاس ورأفة بهم، وليك يؤمنوا به وبرساتله وحمبته وفدائه، وليك 

أ لو 4: 19-18
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يروا جالل اهلل تعاىل وعظمته. 

لكنا من وقت آلخر نعاين من أمراض وأوجاع خمتلفة. منذ بضعة أسابيع أنهيت 

وتناونلا  والعائلة  ادلار  إىل  ورجعت  املسيح،  عيىس  موالنا  خدمة  يف  ايلوم  عميل 

معا  بادلاعء  وتوجهنا  الكريم،  اهلل  كتاب  من  فصال  قرأنا  فرتة  بعد  ثم  معا.  العشاء 

واحدة  ساعة  بعد  استيقظت  لكنين  فراشنا.  إىل  آوينا  ثم  املسيح،  عيىس  سيدنا  إىل 

وقت  من  لكنا  نعم  حمتمل.  غري  أملا  اكن  هلا.  مثيل  ال  بقوة  جنب  يطعن  احلاد  واأللم 

َشاِفيَك."أ ويقول داود يف  اهلُل  نَا 
َ
"أ نواجه املرض واأللم. ولكن موالنا يقول نلا:  آلخر 

َنْفيِس،  يَا  اهلَل  بَاِريِك  ُقُدوَس. 
ْ
ال اْسَمُه  بَاِرِك  ِكيَايِن  لُكَّ  َوَيا  َنْفيِس،  يَا  اهلَل  املزامري: "بَاِريِك 

ُحْفَرِة  ِمْن  ُينِْقُذيِن  ْمَرايِض. 
َ
أ لُكَّ  َويَْشيِف  ُذنُويِب،  لُكَّ  َيْغِفُر  َفُهَو  َحَسنَاتِِه.  لُكَّ  تَنيَْسْ  َوال 

."ب رْسِ
نَّ
ْ
رَْيِ ُطوَل ُعْمِري، َفيَُعوُد يِل َشبَاِب اَكل

ْ
يِن بِاخل

ُ
فَِة. َيْمأل

ْ
أ َمْوِت، َوُيتَوُِّجيِن بِالرَّمْحَِة َوالرَّ

ْ
ال

طريق  عن  وأيضا  معنا،  يعملها  بمعجزة  أمراضنا  من  يشفينا  تعاىل  اهلل  إن 

العالج.  وطريقة  ادلاء  معرفة  الطبيب  يعطي  وجل  عز  حبكمته  إنه  وادلواء.  الطب 

أصيبت  أطفال  ثلالثة  أمٌّ  الوسيلة.  بهذه  ليشفينا  اهلل  إىل  نلجأ  أن  جيب  أحيانا  فنحن 

عديدة  حتايلل  وبعد  دواء.  هلا  يعرف  فلم  للطبيب،  زوجها  أخذها  عصبية.  بتشنجات 

21 طبيبا متخصصا،  وزيارات متواصلة ملستشفيات وعيادات، وبعد فحوص طبية من 

فراشها،  إىل  األم  وذهبت  األطفال  نام  بعدما  يللة،  ذات  وأخريا،  عالجا.  هلا  جيدوا  لم 

ليك  تعاىل  هلل  يترضع  وأخذ  ركع  الرتابية  األرض  وىلع  ادلار،  حديقة  إىل  الزوج  خرج 

يشيَف زوجته باسم عيىس. قال الزوج: "يا سيدي عيىس املسيح، ىلع مدى أربع سنني 

أرصخ  واآلن  جدوى،  دون  واملستشفيات  والعيادات  واألطباء  الطب  نقصد  وحنن 

من  الزوُج  ينتيَه  أن  وقبل  زوجيت."  لشفاء  شيئا  تعمل  أن  أمام جاللك  وأترضع  إيلك 

أ خر 15: 26

ب مز 103: 5-1
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هذا  يف  يقصده  لم  ولكنه  يعرفه  طبيب  باسم  فكره  يف  تعاىل  اهلل  ألىق  وترضعه،  داعئه 

املرض. اتصل الزوج بالطبيب ورشح هل حالة زوجته اتلعيسة. قال الطبيب: "يبدو أن 

ادلاء  سبب  أن  الطبيب  ذلك  اكتشف  وفعال  زوجتك."  يل  أحرض  كيماوي.  نقص  هذا 

الشفاء. اكن ذلك شفاء  أتم اهلل هلا  الالزم،  اكن نقصا كيماويا. وبعدما أعطاها ادلواء 

الطبيب! طريق  عن  عيىس  بقوة  معجزيا 

عيىس  عن  اهلل  كتاب  يقول  عيىس.  فداء  طريق  عن  يشفينا  أيضا  اهلل  إن  ثم 

نََزَل  آثَاِمنَا،  بَِسبَِب  ُسِحَق  َمَعاِصينَا،  بَِسبَِب  ُجِرَح  ْحَزاَننَا... 
َ
أ َوَرَفَع  ْمَراَضنَا 

َ
أ "مَحََل  إنه 

اآلية  هذه  الويح  ويطبق  ُشِفينَا."أ  َوِبُُروِحِه  الِم،  السَّ ىلَعَ  ُْن 
َ

حن نِلَْحُصَل  ِديُب 
ْ
اتلَّأ َعلَيِْه 

َشيَاِطنُي،  ِفيِهْم  َكِثرِييَن   ُ
َ

وا هل ْحرَضُ
َ
أ َمَساُء، 

ْ
ال ْقبََل 

َ
أ ا  "َولَمَّ ىلع آالم املسيح لشفائنا فيقول: 

َمْرىَض. َوبَِذلَِك َتمَّ قَْوُل انلَِّبِّ إَِشْعيَا: مَحََل 
ْ
يَع ال يَرَة بَِكِلَمٍة، وََشىَف مَجِ ِّ ْرَواَح الرشِّ

َ
َفَطَرَد األ

اآلية  أن هذه  يتألم! أي  بينما اكن يشيف اآلخرين، اكن هو  ْسَقاَمنَا."ب 
َ
أ َزاَل 

َ
َوأ ْمَراَضنَا 

َ
أ

الصليب لفدائنا وشفائنا. بواسطة جروحه  اليت قاساها املسيح ىلع  تتحدث عن اآلالم 

املسيح.  بفداء  اإليمان  طريق  عن  أمراضنا  من  الشفاء  ىلع  حنصل  حنن  ذللك  شفينا. 
ُشِفيتُْم."ت "ِبُُروِحِه  هلذا يقول بطرس يف رساتله األوىل يف اإلجنيل الرشيف: 

عذابها  بدأ  باكستان.  يف  املستوى  رفيعة  متدينة  إىل اعئلة  تنتم  فتاة  جلشان64 

الشلل  أقعدها  أشهر.  ستة  عمرها  اكن  ا  لمَّ نصيف  شلل  إىل  أدت  حبىم  أصيبت  حني 

وادلها  أصبح  وهنا  أمها.  توفيت  واحدة  وملا اكن عمرها سنة  الفراش.  دائما يف  فاكنت 

مركز حياتها، حببه هلا وحنانه عليها حيث اكن حياول أن يمأل فراغ غياب األم.

إىل  يأيت  فاكن  دينية.  نشأة  تلنشأ  يسىع  أبوها  واكن  وتكرب  تنمو  الفتاة  أخذت 

الكثري عن مبادئ ادلين. واكن  الوقت ويرشح هلا  غرفتها لك مساء يلقيَض معها بعض 

أ إش 53: 5-4

ب مت 8: 17-16

ت 1 بط 2: 24
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يف  أماًل  هناك  أن  علم  حىت  مرضها،  موضوع  يف  العلم  هل  يتوصل  ما  آخر  يتابع  أيًضا 

بأن حتصل  الطريق حتلم  الفتاة طول  الفور إىل تلك ابلالد. اكنت  إجنلرتا. فأخذها ىلع 

لم  عمرها  أن  من  الرغم  وىلع  العالم.  يف  املشهورين  األطباء  هؤالء  يد  ىلع  الشفاء  ىلع 

14 سنة يف ذلك الوقت، لكنها اكنت تتخيل نفَسها وقد تم شفاؤها ويه  يكن يتجاوز 

ابن عمها!  العرس اجلميل وتَُزفُّ إىل  ترتدي ثوب 

ما  عملوا  كما  املشهورين،  األطباء  من  كبري  عدد  حاتَلها  درس  املستشىف  ويف 

يلزم من فحوص. وأخرًيا بعد عدة أيام من الكشف والفحص واتلحليل، قال رئيسهم 

ادعوا اهلل يلعمل معجزة"  "ليس هناك عالج حلاتلها.  لوادلها: 

بََكِت املسكينة حبرقة وتمنت لو بقيت تعيش ىلع األمل، وسخرت من الطبيب 

"ال تايف، سوف  وقال هلا:  أبوها يف حضنه  يتحدث عن اهلل. أخذها  املسلم اذلي  غري 

أن  عىس  مكة،  سزنور  اهلل.  باب  نطرق  أن  اآلن  فعلينا  جلشان.  يا  الشفاء  لك  يتم 

دلاعئنا." اهلل  يستجيب 

وذهبوا إىل مكة واكن بني أفواج احلجاج الكثري من املرىض اذلين جاءوا من لك 

وحىت  وعنها  عنه  اذلبائح  من  الكثري  جلشان  أبو  وحنر  للشفاء.  طلبًا  العالم  يف  صوب 

هلا. املرافقتني  املربيتني  عن 

أيام احلج تدعو اهلل وتتوسل إيله ليشفيَها من مرضها. ولكن  الفتاة طول  اكنت 

شيئا لم حيدث. ورجعوا من احلج ويه يف مقعدها املتحرك تعتب ىلع اهلل وتقول: "أين 

أنت يا اهلل؟"

إخوتها  أيًضا  وتزوج  منه.  زواِجها  حلم  فضاع  عمها،  ابُن  وتزوج  األيام  ودارت 

لكهم، وبقيت يه يف املزنل مع أبيها واملربيات. وبعد فرتة فُجعت جلشان بمرض أبيها، 

بنيت، فلن حتتايج ألحد، ألين يف  يا  قال هلا: "ال تايف  وتدهورت حاتله برسعة وأخرًيا 

الفتاة بشدة  الرثوة باإلضافة اىل املزنل." بكت  وصييت كتبت لك انلصيب األكرب من 
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بك."  سأحلق  ذهبت  إن  أب،  يا  فقط  أنت  أريدك  بل  ثروة،  وال  داًرا  أريد  "ال  وقالت: 

وبعد  اجلحيم."  إىل  تذهبني  انتحرت،  إذا  احلماقة.  هذه  ترتكب  أن  "إياك  أبوها:  قال 

ذلك فارق احلياة.

بعدما  أعيش  "ملاذا  نفسها:  يف  تتساءل  اكنت  بل  الليلة  تلك  املسكينة  تنم  لم 

أخطأ  هل  أو  يعذبين؟  حىت  حقه  يف  أخطأُت  هل  داعيئ؟  اهلل  يسمع  ال  ملاذا  أب؟  مات 

أحُد وادليَّ أو أجدادي؟ هل يوجد من يراين يف عذاب ويسمع؟" 

"من  يقول هلا:  رقيًقا يف غرفتها  فقد سمعت جلشان صوتًا  وهنا حدثت معجزة، 

ِاقرأي عين  املسيح،  أنا عيىس  املوىت حياة؟  يمنح  للصم؟ من  للعم وآذانًا  يعطي عيونًا 

يا جلشان يف سورة مريم ويف سورة آل عمران." 

سالًما  نفسها  يف  أدخل  اذلي  الصوت  مصدر  عن  باحثة  حوهلا  جلشان  تلفتت 

عجيبًا. ولم جتد أحًدا. وبعد ذلك راحت يف نوم عميق. 

أيام قليلة، أخذت املصحف وبدأت تقرأ فيه عن املسيح ومعجزاته. وهنا  وبعد 

شفتيها  يفارق  ال  ادلاعء  هذا  واستمر  املسيح."  عيىس  يا  "اشفين  وتقول:  تدعو  بدأت 

الغرفة، وشخٍص  باهر شديد يمأل  بنور  يوم فوجئت ويه وحدها  ثالث سنوات. وذات 

، أنا عيىس املسيح!"  يف ثوٍب أبيَض يقول هلا: "يا جلشان، قوم من الرسير وتعايل إىلَّ

ولكنه  مشلولة!"  ألين  أقف  أن  أقدر  "ال  وقالت:  وتبيك  ترجتف  الفتاة  أخذت 

عرش  تسعة  الفراش  طرحية  ظلت  اليت  ويه  بها،  وإذا  وثاثلة.  ثانية  مرة  لكماته  كرر 

قدميه!  املسيح وتسجد عند  قدميها ىلع األرض، وتقف وتسري حنو عيىس  اعًما، تضع 

باهر.  نور  منه  يسطع  يده  يف  ثقبًا  جلشان  فرأت  رأسها  ىلع  يده  املسيح  وضع  وهنا 

أبيَض. ثوُبها األخرُض  انلور حىت أصبح  وغمرها 

قال عيىس هلا: "أنا هو الطريق، أنا هو احلق، أنا هو احلياة. أنا يح وسأعود ثانية. 

تربين  ايلوم  ومن  السمايئ.  أب  يا  العبارة،  بهذه  صالتك  تبدأي  أن  جيب  ايلوم  من 
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الغرفة. انلاس بما حدث لك." وهنا اختىف من 

يف  وتبيك  تضحك  فأخذت  قدميها،  ىلع  واقفة  بها  وإذا  عينيها  جلشان  فركت 

استيقظ  رصاخها  وبسبب  السمايئ!"  أب  السمايئ!  "أب  ترصخ:  بدأت  ثم  الوقت!  نفس 

أهل املزنل ولم يصدقوا ما رأته عيونُهم.

وأطاعت  اإلهلية.  املسيح  عيىس  بقوة  العادية  غري  املعجزة  بهذه  جلشان  ُشفيْت 

ويشيَف  قلوَبنا  وُيطهَر  حياتَنا   َ يلُغريِّ قوته  عن  انلاَس  ترُب  فأصبحت  هلا،  عيىس  وصيَة 

أمراَضنا.

احلديد. اكن  العايط اعمال جمتهدا يف مصنع  عبد  الصليب شفاؤنا. اكن  نعم، يف 

يغيل حيث  اذلي  املصهور  احلديد  يعمل بكمية من  يوم اكن  وذات  يتقن عمله جيدا. 

1500 )مئوية(. ولكن نقطة صغرية من احلديد املصهور طارت عن غري  اكنت درجته 

قصد إىل عينه ايلمىن فأحرقتها. أخرب الطبيُب املسكنَي بأنه لن يستطيع أن يرى بعينه 

ايلمىن أبدا. ولألسف، فإن العني األخرى بدأت تضعف بسبب اإلصابة الفظيعة حىت 

تماما.  أعىم  املسكني  أصبح 

من  مجاعة  عن  العايط  عبد  سمع  ثم  سنة.   21 الفظيعة  احلادثة  تلك  ىلع  مضت 

باسم  املرىض  أجل  من  اهلل  يدعون  وأنهم  للعبادة  بعضهم  مع  يلتقون  عيىس  أتباع 

بانتظام، وأخذ يدعو اهلل  العايط وبدأ حيرض اجتمااعتهم  املسيح فيشفيهم. ذهب عبد 

بدأ  وهنا  املصهور.  احلديد  بنقطة  تماما  انتهت  اليت  ايلمىن  ال  اليرسى  عينه  يشيف  أن 

يشعر بألم واحرتاق فظيع يف عينيه االثنتني وادلموع تزنل منهما. فتح عينيه واكتشف 

ما حدث  األطباء رشح  يستطع  لم  أعىم!  وهو  سنة   21 بعد  يرى  أن  يستطيع  أنه  فجأة 

ايلوم  املسيح اذلي هو يح  أن اذلي شفاه هو عيىس  تماما  يعرف  العايط  ولكن عبد 

السماء، ويعمل املعجزات كما اكن يعملها وهو هنا ىلع األرض قبل أليف سنة! يف 
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ـحرية

ويشعر  حرية  يف  يعيش  اذلي  الشخص  أسعد  وما  احلرية!  لكمة  وأعظم  أجمد  ما 

بالدهم  بتحرير  قاموا  اذلين  واملشاهري  والعظماء  القادة  من  كثريون  يوجد  فعال!  بها 

ومواطنيهم من ظلم مستعمر قاس، أو عدوان عدو اغشم، أو استعباد نظام صارم. أما 

وقهر  الشيطان  عبودية  من  البرش  يلحرر  جاء  اذلي  فهو  املسيح  عيىس  وربنا  موالنا 

والقرب. املوت  اخلطيئة واذلنب وخوف ورهبة 

إن العبودية أصناف وأنواع. فهناك العبودية السياسية اليت يه ظلم ورش، حيث 

ويعيش  ويعمل  يفكر  بأن  مطالب  فهو  احلاكم.  من  دائم  خوف  يف  اإلنسان  يعيش 

السياسية حترم  العبودية  وبما يريض احلاكم!  بترصيح من احلاكم،  ويتكم  ويترصف 

بها  يفقد  الشعب،  ىلع  قيودا  وتفرض  ونبيل،  سام  هو  ما  بكل  اتلمتع  من  املواطن 

ورشفه. كرامته 

ألن  بنفسه  أموره  يدبر  أن  الفرد  يستطيع  ال  حيث  االجتماعية،  العبودية  وهناك 

مثال  فأنت  اجلماعة.  وتقايلد  اجلماعة  وتفكري  اجلماعة  إرادة  ها  تشكِّ احلياة  ظروف 

نشأت يف اعئلة متيرسة احلال، أسبغ اهلل عليها ماال وعقارا ومركزا، وحتب فتاة مؤدبة 

توافق  أنها من اعئلة فقرية، فتقف اعئلتك ضدك وال  حمرتمة ملزتمة. ولكن املشكة 

أن  للفرد ما جيب  تقرر اجلماعة  اجتماعية حيث  االرتباط. هذه عبودية  ىلع مثل هذا 

. يعمل

تقول:  أن  تريد  ربما  ادلينية.  العبودية  وهو  العبودية  من  ثالث  نوع  هناك  ثم 

"عجبا! ما معىن هذا؟ هل توجد عبودية يف ادلين؟ وما معناها؟"

دينية  لعقائد  عبيد  لكنهم  السياسية،  باحلرية  يتمتعون  انلاس  من  كم  نعم! 

ذيلل  عبد  هو  دينه،  مبادئ  يف  نلفسه  يفكر  أن  احلرية  هل  ليست  فاذلي  وبايلة.  تافهة 

تقيُده  قاسية  سالسل  يه  غرُيه  بها  يُلِزُمُه  اليت  والفروض  ادلينية  املعتقدات  إن  لغريه. 
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دون سؤال  فيقبل  وإرهابهم،  ادلين  لعنة رجال  من  اذلي خياف  الشخص  إن  وتكبله. 

ادلين  دكتاتورية  إن  دينية.  عبودية  هذه  نعم  عبد!  فكريا  هو  عليه،  آراؤهم  تمليه  ما 

جيب أن حيل حملها اإليمان احلر، اإليمان اذلي خيتاره الشخص عن رىض وعن اقتناع 

واإلجبار. والسيف  بالقهر  وليس 

لرغباتك  عبد  أنت  احلالة،  هذه  يف  اخلطيئة.  عبودية  يه  أخرى،  عبودية  وهناك 

عليك،  تسيطر  وأفاكر  تكبلك،  قيود  هناك  األرضية.  ادلنيوية  وميولك  وأهوائك 

سجن  يف  مقيَّد  سجني  مثل  أنت  احلرية.  معىن  تعرف  ال  فأنت  تستعبدك.  وشهوات 

َعبٌْد  ُهَو  َِطيئََة 
ْ
اخل يَْرتَِكُب  َمْن  "لُكُّ  عيىس:  قال  حلظات،  منذ  قرأنا  وكما  الشهوات. 

" . َخِطيئَِة
ْ
لِل

اكن سيُدنا عيىس املسيُح رجال حرا، واكن هدفه هو أن حيرر املسجونني املكبَّلني 

املنافقني  ادلين  رجال  هاجم  وذللك  اختلفت.  مهما  وبالسالسل  اكنت  مهما  بالقيود 

وأتعبوهم.  وأذلوهم  املساكني  البسطاء  انلاس  بها  قيدوا  عقائد واعدات  اختلقوا  اذلين 

يستاءون من عيىس ويكرهونه ألنه اكن خيرتق حدود  والفقهاء  الرشيعة  اكن علماء 

واملتعصبون  املتشددون  اكن  وفسادهم.  ضالهلم  ىلع  ويقرعهم  ويوخبهم  الضيق  اعملهم 

واكن  تافهة.  واهية  أسس  ىلع  بنوها  اليت  املعقدة  الرشائع  هلم  نقض  ألنه  منه  خيافون 

واكن  والعطاء.  والكرم  والسخاء  ابلذل  مدح  ألنه  يتحاشونه،  واملمسكون  ابلخالء 

املتكربون واذلين حيبون اتلظاهر بادلين يُصدمون منه، ألنه ضم إىل صحبته من اكنوا 

قبال لصوصا أو غشاشني أو زواين!

فهو  واملذهبية،  وادلينية  والطائفية  واجلنسية  العرقية  احلواجز  عيىس  حطم  لقد 

اآلن يقبل انلاس من لك لون وجنس ودين وطائفة، وحيررهم ويقربهم إىل اهلل الواحد 

احلقِّ احلرِّ املوجود يف لك ماكن وغري املحدود بيشء، اإلهل املحب اذلي يشعر مع انلاس 

وحيبهم. إنه يقبلك أنت إن كنت تأيت إيله اآلن مؤمنا به ومتوالك عليه ببساطة وثقة.
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 ، َقَّ
ْ
احل "َتْعِرفُوَن  وقال:  ا."أ  َحقًّ ْحَراًرا 

َ
أ تَِصرُيوَن  االْبُن،  َرُكْم  َحرَّ "إِْن  عيىس:  قال 

قيود  حيطم  املسيح،  أي  فاحلق،  ."ت  َقُّ
ْ
احل ُهَو  نَا 

َ
"أ قال:  أخرى  ومرة  ُرُكْم"ب  حُيَرِّ َقُّ 

ْ
َواحل

يتحدث  حرا.  ويطلقك  السجن  أبواب  يفتح  إنه  العبودية.  سالسل  ويكرس  ادلين، 

ضد  قلوبهم  ويقسون  عيىس  هو  اذلي  احلق  يرفضون  اذلين  عن  الرشيف  اإلجنيل 

َاِطَل. 
ْ

قُوا ابل اإليمان به، واتلوبة إيله فيقول: يُْرِسُل اهلُل َعلَيِْهْم َضالال فَِظيًعا، َحىتَّ يَُصدِّ

إن اكنوا  إنهم  .ث  ِّ بِالرشَّ فَرُِحوا  بَْل  َقِّ 
ْ
بِاحل يُْؤِمنُوا  لَْم  يَن  ِ

َّ
اذل يِع  مَجِ ىلَعَ  ِعَقاُب 

ْ
ال لُّ  حَيِ َوبَِذلَِك 

أكرث،  ضالال  فيضلون  القساوة  هذه  عقاب  عليهم  يأيت  املسيح،  حمبة  نداء  يرفضون 

الكذب. ويصدقون   ، َشدَّ
َ
أ تيهانا  ويتيهون 

هل ننادي باحلق؟ إن هذا اجليل حيتاج إىل حماربني بواسل ينادون باحلق يف طول 

إنما يُزهق ابلاطل ويهزمه هو لكمة  ابلالد وعرضها. سيف احلق اذلي ال يسفك ادلماء 

بالرسالة اكملة  الكمة  ينادي خدام  املسيح. هذا وحده هو اذلي سيغلب وينترص حني 

تلفيق وبشجاعة بال خوف. بال تفيف وال 

املهدي:  قال صدييق عمر 

"نشأت يف ربوع ديار عربية عزيزة، وىلع غذاء ثقافة إسالمية عريقة.. تفاعلت 

العريب واإلسالم. حصدت  العاملني  تتفاعل مع خمتلف األحداث يف  حيايت وما زالت 

ظلم  )إن(  وشباب..  وحداثيت  طفوليت  بََذّرتُْه  اكنت  اذلي  الزرع  أحصد  برحت  وما 

ملاكيد  استسلمت  ما  كثريا  )إين(  عمري.  من  مىض  فيما  باغيا  آثما  جعلين  قد  نلفيس 

ادلهر، واتبعت الضالل واهلوى، فاقرتفت آثاما شىت. عصيت اهلل حينما كذبت ورسقت 

أ يو 8: 36

ب يو 8: 32

ت يو 14: 6

ث 2 تس 2: 12-11
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ابلارئ  وتمردت عليه عندما حسدت وطمعت وحقدت وبغضت. وجحدت  وفسقت. 

: نعمة احلياة. نسيت آنئذ  ملا كدت أقنط من رمحته، وهممت أن أنبذ نعمته األوىل عيلَّ

أن الرمحن اكن قد آواين يتيما، وكساين عريانا، وأشبعين جائعا، وشفاين سقيما. ونسيت 

تذكرت  ما  كذلك  كبوايت.  لك  من  أنهضين  وكيف  أرسي،  ويف  غربيت  يف  عزاين  كيف 

م لك اعوجاجايت. كم اكن صبورا ميع، حياول بال لكل أن يُقوِّ

"لكن اهلل لم ينسين حىت يف حضيض ضاليل. بل أخرجين نوره من ظالم يأيس، 

واتلعب،  واأللم  بالشقاء  مزهوقا  كنت  يومها  نلفيس.  ظلم  أمواج  من  حمبته  وجنَّتيْن 

حويل:  ماكن  لك  من  ينادي  عيىس  صوت  وسمعت  حبري.  ظلمات  عمق  يف  مغمورا 

َوَتَعلَُّموا  ِنرِيي،  لُوا  ِامْحِ ِرحيُُكْم. 
ُ
أ نَا 

َ
َوأ ثَِقيلٌَة،  مْحَالُُهْم 

َ
أ يَن  ِ

َّ
َواذل َْعبَاننَِِي  اتلْ لُكَّ  يَا  يِل  "َتَعالَْوا 

ومَِحْيِل  َسْهٌل  ِنرِيي  نَّ 
َ
أل نِلُُفوِسُكْم.  َراَحًة  َفتَِجُدوا  ِب، 

ْ
َقل

ْ
ال َوُمتََواِضُع  َوِديٌع  ينِّ 

َ
أل ِمينِّ 

َخِفيٌف."أ

أدركت  إيله.  فذهبت  طريقه،  ووجدت  نداءه  سمعت  عيىس.  عرفت  "ويومها 

حارضا  حيايت  يل  وجدد  اذلنب،  من  األبد  إىل  رين  فحرَّ به،  وآمنت  تضحيِتِه  معىن 

الرجوع  يف  حرييت  مارسُت  ريب.  من  وفضٍل  بهدٍي  معتقدي،  اخرتت  لقد  ومستقبال. 
إيله ىلع طريقه احلق. وأريد طبقا إلرادته أن أمارس حرييت يف عبادته."65

أن  تعاىل  القدير  يََودُّ  اذلي  هو   لصدييق. وهذا  نعمته وهدايته  إين أمحد اهلل ىلع 

اهلل  إن  اختيار صادق.  وعن  بإرادة حرة  إيله  نأيت  أن  ينتظر  إنه  انلاس.  مع لك  يعمله 

م! ال! 
ُّ
حمبة. إنه ليس حباكم طاغية ال يرأف. وال هو سيد قاس يستعبد رعيته ويذهل

والفرح.  وابلهجة  والسالم  احلرية  رسالة  يه  رساتله  إن  احلرية.  برشى  لك  يقدم  إنه 

هو  أنه  وكيف  مرص،  يف  وذهلم  عبوديتهم  بأيام  يذكرهم  موىس  لشعب  تعاىل  اهلل  قال 

َعِبيًدا  َتَظلُّوا  ال  ِليَكْ   ، ِمرْصَ ِمْن  ْخَرَجُكْم 
َ
أ ي  ِ

َّ
اذل إِلَُهُكُم   

َ
َمْوىل

ْ
ال نَا 

َ
"أ حررهم:  اذلي 

أ مت 11: 30-28
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إنه  أيضا،  وأنت  َمْرفَوَعٍة."أ  بُِرُؤوٍس  تَِسرُيوَن  تُُكْم 
ْ
وََجَعل ِنرِيُكْم،  ُقيُوَد  ْمُت  َحطَّ نَا 

َ
أ لَُهْم. 

برأس مرفوعة ونفس كريمة رشيفة. تسري  وأن  أن تكون حرا  يريدك 

يف  العنديلب  يغين  ملاذا  نعلم  ال  زنلا  ما  حنن  العنديلب؟  طائر  عن  سمعت  هل 

تقول  طويل.  وقت  منذ  لعنديلب  حدث  ما  تعرف  أن  يرسك  ربما  حال  لك  ىلع  الليل! 

جاء  السماء،  يف  انلجوم  وظهرت  الظالم  وحل  الليل  جاء  ملا  مرة  ذات  إنه  القصة 

يمأل  عذبا  يغين. اكن صوته  وبدأ  أغصانها  من  ووقف ىلع غصن  إىل شجرة  عنديلب 

املاكن بلحن مجيل. ولكن بعد فرتة من الوقت تعب من الغناء وشعر بالكسل وسكت 

الصبح. ونام حىت 

ال  والعنديلب  جدا،  سيئ  بل  طيب،  غري  أمر  حدث  العنديلب،  نام  أن  وبمجرد 

يعلم به. يف تلك الليلة طلع يف ذلك الغصن يشء غريب واتلف حول رجيل العنديلب 

وهو اغرق يف نومه ال يشعر بيشء!

ولكنه  كعادته،  يطري  أن  حاول  نعاسه،  من  وأفاق  نومه  من  صحا  ملا  الصبح  ويف 

اكتشف أنه مربوط بيشء ما إىل غصن الشجرة، كما لو اكن قد وقع يف فخ صياد. نرش 

أن يطري، ولكن لألسف  يقدر  لعله  قوته  اهلواء بكل  بهما  املسكني جناحيه ورضب 

الرباط  اكن ذلك مستحيال! بل أسوأ من ذلك اكتشف أنه لكما حاول أن يطري، يشتد 

رجليه. حول 

فيها  اليت  الشجرة  من  بالقرب  تطري  العنديلب  طيور  من  جمموعة  ظهرت  وهنا 

يقرضوا  أن  وحاولوا  اجتمعوا  اتلعيسة،  حاتله  يف  زميلهم  رأوا  فلما  املسكني.  صاحبنا 

يقرضوه.  أن  يقدروا  ولم  منهم  أقوى  احلبل  لألسف اكن  بمنقارهم. ولكن  احلبل  ذلك 

نفس  يف  فيقعوا  أيضا  هم  أرجلهم  حول  ما  بطريقة  احلبل  يلتف  ربما  خافوا  وهنا 

وحلقوا  فطاروا  اخلطر.  عن  يبتعدوا  أن  قرروا  ذللك  صاحبهم.  فيها  وقع  اليت  املصيبة 

أ ال 26: 13
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يسيطر عليهم.  بأن  للكسل  يسمحوا  لن  أنهم  نفسهم  قرارة  وقد صمموا لكهم يف  بعيدا 

الليل وال ننام." وقالوا: "من واجبنا أن نغين يف 

املوت.  ينتظر  كسجني  مربوط  املسكني  والعنديلب  بطيئة  السااعت  مرت 

ورأى  الشجرة  من  بالقرب  البستان  تعاىل وفضله، جاء صاحب  اهلل  ولكن من رمحة 

العنديلب اتلعيس. فاقرتب منه وقطع احلبل عن رجليه وأطلقه إىل احلرية. هل تتخيل 

إنه اكن ىلع وشك املوت  العنديلب وفرحه بانلجاة اليت لم يكن يتوقعها؟  سعادة ذلك 

دون أن جيد من يساعده أو يسعفه أو ينقذه. ولكن جاء الرجل الطيب وأطلقه حرا. 

ومقيَّد  مربوط  أنت  هل  العنديلب؟  ذلك  مثل  أنك  تشعر  احلاالت  بعض  يف  هل 

بعادات وأمور غري محيدة؟ إن مشيئة اهلل تعاىل يه أن تطري حرا وتغين بفرح ورسور. 

العنديلب أصيب  ذلك  أن  وكما  باحلياة.  وتتمتع  تفرح  أن  لك  يريد  املوىل عز وجل  إن 

الكسل  أصابك  ربما  أيضا  أنت  طبيعته،  حسب  بواجبه،  القيام  يف  واإلهمال  بالكسل 

واإلهمال يف تنفيذ قصد املوىل تعاىل يف حياتك. فاتلف حولك حبل اسمه "الكسل" أو 

أو  "اخلداع"  أو  "الكذب"  أو  "الطمع"  أو  والغرية"  "احلسد  أو  "الكراهية"  أو  "اإلهمال" 

أو  لآلخرين"  املتاعب  "خلق  أو  "الزنا"  أو  ادلنيئة"  "الشهوة  أو  "الغضب"  أو  "الكربياء" 

"اتلعدي  أو  "الرسقة"  أو  املكروهة"  "العادات  أو  ابلذيئة"  واأللفاظ  السيئة  "الكمات 

ىلع حقوق اآلخرين" أو "اتلمرد ضد اهلل تعاىل يف أي شلك من األشاكل".  لك هذه مثل 

وأذتلك  وربطتك  حولك  اتلفت  أيضا  ويه  العنديلب.  حول  اتلف  اذلي  املتني  احلبل 

يف  وقيامك،  نومك  يف  نهارك،  ويف  يللك  يف  تعيسا  وجعلتك  وحياتك،  قلبك  وأفسدت 

تدري  ال  أنك  يه  واملشكة  ودارك.  وحقلك  ومصنعك  وحانوتك  ومكتبك  مدرستك 

حاول  ملا  حاولت.  مهما  نفسك  تنقذ  أن  تقدر  ال  وأنك  فخ  يف  وقعت  أنك  تعلم  وال 

القيد  عن  بعيدا  يلطري  ُجهِده  لك  بذل  مستحيال!  ذلك  اكن  نفسه  ينقذ  أن  العنديلب 

عليك  املستحيل  من  أيضا  وأنت  نفسه.   ينيج  أن  هل  هيهات  ولكن  كبله،  اذلي 
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تذهب  ال  وأنت،  ينقذوه.  أن  يمكنهم  لم  العنديلب  أصحاب  حىت  نفسك.  تنقذ  أن 

ألصحابك يا أيخ! هم أيضا ال يقدرون أن ينقذوك. ال صديق وال قريب، ال إمام وال 

يأيت  أن  نفسه  البستان  من صاحب  بد  ال  فقدتها.  اليت  السعادة  يمنحك  أن  يقدر  ويل 

هو  هذا؟  البستان  صاحب  هو  من  حرا!  ويطلقك  رباطك  ويقطع  قيدك  ويفك  إيلك 

قال:  اذلي  وهو  والفرح.  والسالم  احلرية  يعطيك  بقدرته  إنه  املسيح.  عيىس  موالنا 

يَِّة،  ُرِّ
ْ
بِاحل َمْسُجوِننَي 

ْ
لِل نَاِدَي 

ُ
أل رَْسليَِن 

َ
أ َمَساِكنَي، 

ْ
ال  َ برَشِّ

ُ
أل اختارين  نَُّه 

َ
أل  ، َعيَلَّ اهلِل  "ُروُح 

اهلِل."أ رَِضا  َسنَِة  ُحلُوِل  َعْن  ْعِلَن 
ُ
ْحَراًرا، َوأ

َ
أ َمْظلُوِمنَي 

ْ
ال ْطِلَق 

ُ
أل  ، َرَصِ بِابلْ ُعْمِ 

ْ
َولِل

نرص

وىلع  اخلطيئة  ىلع  والفوز  انلرص  القدير  أعطاين  الصليب  ىلع  املسيح  بموت 

الشيطان  سلطان  حتت  ذيلال  لست  أنا  للخطيئة.  عبدا  لست  أنا  املوت.  وىلع  الشيطان 
كما كنت يف املايض. أنا ال أخاف املوت.66

وسيلة  الصلب  اكن  صحيح،  احلياة.  رمز  هو  بل  اهلالك،  رمَز  الصليب  ليس 

الصليب  أصبح  لفدائنا،  عليه  مات  عيىس  ألن  ولكن  واملوت،  واإلعدام  للعذاب 

رمز احلياة واحلرية والفوز وانلرص!

خمجل  يوٌم  هو  ومات،  املسيح  فيه  صلب  اذلي  اجلمعة  يوم  أن  أيخ  يا  تظن  ال 

دخل  فيه  اذلي  األحد  يوم  بني  حزين  مؤسف  يوم  أنه  تظن  ال  املسييح!  تارخينا  يف 

القدس وسط احتفال وهتاف الشعب هل وبني يوم األحد اذلي قام فيه من  عيىس إىل 

وعقيدتنا  إيماننا  أساُس  هو  اجلمعة  يوم  يف  حدث  ما  إن  بل  ال!  منترصا!  حيا  املوت 

أتباع  أننا  الوحيد  املجيد  السبب  إنه  وإعجابنا.  تفكرينا  مركز  إنه  وخلودنا.  وحياتنا 

الصليب؟  بسبب  ُهِزم  اذلي  من  أجله!  من  ونموت  هل  ونعيش  وحنبه  به  نؤمن  عيىس 

أ لو 4: 19-18
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أتم  عيىس  إن  الشيطان.  نصيب  من  اكنت  اهلزيمة  بل   !
َّ

كال وألف   
َّ

كال املسيح؟  هل 

القصد اذلي جاء من أجله وقام منترصا يف ايلوم اثلالث. إن أعوان الشيطان هم اذلين 

بالصليب.   ُهزموا 

ىلع الصليب انترص املسيح ىلع املوت وىلع اذلنب وىلع الشيطان وىلع قوات الظالم 

ِليِب  "َوبِالصَّ الرشيف:  اإلجنيل  يقول  كما  بهم،  َر  َشهَّ قهرهم،  واحلزن. هزمهم،  األلم  وىلع 

َعنُْهْم ِسالَحُهْم وََساَقُهْم  َونََزَع  ْرَواِح، 
َ
األ اَعلَِم  يِف  يَن  ِ

َّ
اذل َقاَدِة 

ْ
َوال ِم  اُكَّ

ْ
َمِسيُح ىلَعَ احل

ْ
ال اْنتَرَصَ 

افِِر."أ كما يقول أيضا إن سيدنا عيىس بموته قىض ىلع إبليس اذلي هل  ِذالَء يِف َمْوِكِبِه الظَّ
َ
أ

سلطة املوت.ب لك ما أمكن أن يعمله الشيطان هو أنه بطريقة معنوية رمزية دلغ كعب 
املسيح، ولكن املسيح ىلع الصليب سحق رأس الشيطان.ت

مع أن الصليب هو لعنة، لكن ابن اهلل حوهل إىل فوز وبركة. مع أن الصليب هو 

بل  للحياة،  وسيلة  وأسىم  أجمد  إىل  املسيح حوهل  أن  للموت، غري  وأتعس طريقة  أحقر 

اآلخرة! احلياة  للحصول ىلع  الوحيدة  الوسيلة 

مفهوم  غريَّ  املسيح  الصليب.  معىن  غريَّ  املسيح  الصليب.  طبيعة  غريَّ  املسيح 

سلطاين  بهو  يوجد  ال  الصليب.  من  أجمد  انتصار  يوجد  ال  وايلوم  الصليب.  عن  البرش 

أبىه من الصليب. ال يوجد تاج مليك أعظم من الصليب. ال يوجد عرش أمجل وأروع 

بل  والشيطان.  واملوت  اخلطيئة  فقهر  املسيح  عليها  مات  اليت  اخلشبة  تلك  من  وأسىم 

الظافر. ء يف موكبه 
َّ

أذال داسهم حتت قدميه وساقهم 

إذن فالصليب هو حكمة ال غباء، قوة ال ضعف، هو جمد ال اعر، بركة ال لعنة، 

وكأنه  يظهر  أنه  الصليب،  ىلع  املسيح  موت  يف  العجيب  هو  هذا  موت!  ال  حياة  هو 

دائما  حنتفل  أن  منا  سيدنا  طلب  ذللك  مبني.  نرٌص  احلقيقة  يف  ولكنه  نكراُء  هزيمٌة 

أ كو 2: 15
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بموته وقيامته، ألن هذا يعين احتفانلا حببه وانتصاره. يف تضحيته فداؤنا، ويف انتصاره 

انتصارنا.

من  أخاف  كنت  باملسيح  آمنت  ما  قبل  املوت.  ىلع  ينرصين  بالصليب  إيماين 

أنا.  مويت  فكرُة  أو  عزيز  أو  قريب  موت  سواء  املوت.  فكرة  من  أرتعب  كنت  املوت، 

فين  خوَّ واجلحيم  املوت  عن  حلما  رأيت  عمري،  من  عرشة  الرابعة  يف  فىت  كنت  ملا 

أنقذين  وفضله.  بنعمته  إيلَّ  وحيسن  يرمحين  أن  عيىس  إىل  ورصخت  فبكيت  وأرعبين، 

بفرح  هل  وأعيش  أتبعه  وأنا  الوقت  ذلك  ومنذ  الرش.  من  واذلنب وحررين  اخلطيئة  من 

الشجاعة  يعطيين  املسيح  بصليب  إيماين  ألن  املوت.  من  أخاف  ال  ايلوم  أنا  ومحاس. 

ألواجه املوت بسالم وثقة وهدوء ألين اعرف مصريي واعرف أنه فداين. وبما أين أنتم 

املوت  بواسطته ىلع  انترصت  أيضا  فأنا  منترصا،  فائزا  املوت  من  قام  أنه  وبما  للمسيح، 

ْوالَد 
َ
َهُؤالِء األ نَّ 

َ
أ "َوبَِما  وىلع اخلوف من املوت. هو يح، وأعطاين حياة. يقول اإلجنيل: 

َيْقيِض  َوبَِذلَِك  َيُموَت  ِليَكْ  ِمثْلَُهْم،  ا  برََشً َصاَر  َنْفَسُه  ِعيىَس  إِنَّ 
فَ َوَدٍم،  ٍْم 

َ
حل ِمْن  برََشٌ  ُهْم 

ِمَن  َخوِْف 
ْ
لِل َعِبيًدا  َحيَاتِِهْم  ُطوَل  اَكنُوا  يَن  ِ

َّ
اذل َر  َمْوِت، َوحُيَرِّ

ْ
ال َطُة 

ْ
ُسل  ُ

َ
هل ي  ِ

َّ
اذل إِبِْليَس  ىلَعَ 

َمْوِت."أ
ْ
ال

إيمانه  بسبب  السجن  يف  وهو  بنيان  يوحنا  كتبه  اذلي  احلاج"  "رحلة  كتاب  يف 

الحظ  وفجأة  طريقه  يف  يسري  باملسيح  املؤمن  احلاج  اكن  الطاهرة،  انلقية  اهلل  بكلمة 

أنيابه ويزأر. وليس من وسيلة للحاج  أسدا ينتظره. ارتعب احلاج. األسد يكرش عن 

أن  به يكتشف  إذا  اخلوف،  من  يقشعر  وهو  يقرتب  الرجل  وبينما  األسد.  يتفادى  أن 

يف  وسار  احلاج،  قبل  شخص  جاء  لقد  ضخم.  عمود  إىل  متينة  بسلسلة  مقيد  األسد 

يف  اآلن  احلاج  يسري  وهلذا  العمود!  إىل  وقيَّده  وأخضعه  األسد  وقابل  الطريق،  نفس 

الطريق وهو يف أمان، ألن األسد مقيَّد وال يمكنه أن يمس الرجل بسوء أو رضر. فمع 

أ عب 2: 15-14
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أن األسد يف الطريق، لكن احلاج يف أمان. 

قصد الاكتب يوحنا بنيان بقصته أن تكون كمثل يبنيِّ نلا أن املسيح سار قبلنا 

من  وأخضعه  املفرتس  األسد  قابل  لقد  ايلوم.  حنن  فيها  نسري  اليت  الطريق  نفس  يف 

الفرح  هتاف  فإن  وهلذا  املوت يل.  قهر  املسيح  للموت ألن  فريسة  أكون  لن  أنا  أجلنا. 

لَْن  َمْوُت  "يَا  مثل:  الرشيف،  اإلجنيل  أحناء  مجيع  يف  يدوي  املوت  ىلع  انلرص  ورنني 

َغنَا!".أ  َ تدَلْ لَْن  َمْوُت  يَا  َتْغِلبَنَا! 

كما أن الشيطان أيضا هو عدو مهزوم، وخططه لن تنجح. الطفل الوحيد الراقد 

قرص  يف  وتعلم  نشأ  اذلي  موىس  يصبح  الغرق،  وشك  ىلع  انليل  يف  واملطروح  سلة  يف 

العبد  يوسف  ايلوم!  ذلك  يف  القيادة  يف  وتدريب  إعداد  أفضل  ىلع  يلحصل  فرعون 

يتعقبه من مغارة  امللك  الطريد اذلي اكن  الشاب  املسجون يصبح حاكم مرص! داود 

يصبح  املصلوب  املسيح  داود!  امللك  يصبح  يقتله،  ليك  آخر  إىل  جبل  ومن  أخرى  إىل 

اليح اذلي قام من املوت وجلس ىلع عرش العاملني!

ين غريَّ

انلاس  حياة  يف  واضحٌة  الصليب  قوَة  إن  الصليب.  ىلع  املسيح  موت  غريين  لقد 

القاسية،  الظروف  من  وايلائس  احلياة،  من  املتعب  اذليلل،  ابلائس  فالشخص  املتغرية. 

مِحُْل اذلنب والعار واملعصية. وعندها يتبدل  حني يأيت إىل املسيح باإليمان، يزول عنه 

يأسه إىل رجاء، وتعاسته إىل فرح، وخوفه إىل سالم، وضياعه وضالهل إىل هدوء وسكينة 

قوة  يه  هذه  وجتدد!  تغري  اليت  الصليب  قوة  يه  هذه  املستقيم.  الرصاط  يف  وطمأنينة 

ىلع  ماكن  لك  يف  والعصور  األجيال  مدى  ىلع  انلاس  من  ماليني  غريت  اليت  الصليب 

وجه هذه األرض!

أ 1كور 15: 55
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ما سبب اتلغيري اذلي جرى خلادل؟ ما اذلي جعله شخصا وديعا حمبا ودودا لطيفا؟ 

اكن خادل يدرس يلصبح إماما واكن قصده أن حيصل ىلع العلم الاكيف اذلي يساعده يف 

وثنية. ديانة  املسيحية يه  أن  يعترب  الوجود. اكن  وإزاتلها من  املسيحية  حمو 

واكن ادلافع دلى خادل حني صادق شخصا من أتباع املسيح، هو أنه أراد أن جيعله 

املعروفني  املسيحيني  بايق  مثل  هو  الصديق  هذا  أن  يظن  اكن  اإلسالم.  دين  يف  يدخل 

خادل  ازداد  لكما  ولكن  الرشيفة.  غري  والعالقات  املال  مجع  يف  حياتهم  يقضون  بأنهم 

لم  فيه.  خمتلفا  شيئا  هناك  أن  أدرك  لكما  قرب،  عن  ومالحظته  الشخص  بذلك  معرفة 

والعطف.  باحلنان  مملوء  وقلبه  بل اكن حمبا جدا  فقط،  وتقيا  مؤدبا  الرجل  ذلك  يكن 

اكن خادل ال يريد أن يعرتف بأن ذلك املسييح يتمزي بصفات سامية يعجب بها خادل! 

بأنه  وأهله  يعرِّف أصحابه  أن  يرغب خادل يف  لم  اخلفاء.  الصداقة ولكن يف  استمرت 

املسيح! أتباع  من  لواحد  صديق 

انتىه خادل من دراسته، وحان الوقت أن يرجع إىل بالده يلصبح إمام املسجد يف 

الفراش مبكرا، فالغد هو يوم السفر والرجوع إىل أهله.  قريته. حزم أمتعته وراح إىل 

ولكنه رأى يف الليل حلما أزعجه. رأى صديقه املسييح راكعا عند صليب كبري واكن 

يرتعش  وهو  حلمه  من  خادل  فاستيقظ  أنت؟"  أين  خادل؟  يا  أنت  "أين  ويقول:  يرصخ 

أين  "حقا،  نفسه:  يسأل  بدأ  ثم  داخله.  يف  ترن  خادل؟"  يا  أنت  "أين  والكمات  ويبيك، 

اهلل  إىل  أقرب  ليس  بأنه  نلفسه  يعرتف  أن  اضطر  وهنا  احلياة؟"  رحلة  يف  أنا  أين  أنا؟ 

يتعلم  حياته  أمىض  لقد  سنني.  عدة  قبل  دراسته  بدأ  حني  عليه  اكن  عما  اآلن  تعاىل 

دينه وحيفظ القرآن ويدرس احلديث ويصوم ويصيل، ولكن مع لك ذلك لم يشعر أنه 

أقرب هلل من صديقه املسييح. بل بالعكس اكن يشعر أن ذلك الصديق يملك ما اكن 

واللطف. واحلنان  واملحبة  العميق  السالم  إيله من  هو  يشتاق 

ذلك  أن  اقتنع  املقابلة،  تلك  أثناء  ويف  صديقه.  إىل  يذهب  أن  خادل  قرر  وهنا 
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أبدا،  يرتدد  ولم  واحلياة.  احلق  طريق  إىل  لريشده  وجل  عز  اهلل  عند  من  جاءه  احللم 

وأصبح  املسيح.  عيىس  أتباع  من  أيضا  هو  أصبح  لقد  حياته.  يف  قرار  أهم  اتذ  بل 

من  فبدال  رساتله،  غريَّ  وأيضا  حياته  هذا  غريَّ  لقد  احلقييق.  السالم  معىن  يعرف  اآلن 

باملحبة والصفح. تغري  ينادي اآلن  به، أصبح خادل  ينادي  الغضب واالنتقام اذلي اكن 

إنسانا جديدا. وأصبح  خادل 

ه؟ واجلواب هو: قوة  قبل أن أحدثك بقصة خادل، سألت هذا السؤال: ما اذلي غريَّ

أجلنا. القدير من  اهلل. عظمة تضحية  املسيح. عظمة حمبة  فداء  قوة  املسيح!  صليب 

قالت زوجة شابة: "تزوجت من شاب غين يمتلك كثرياً من العقارات واألرايض. 

أصبح  فقد  لزويج،  حدث  تغيرياً  الحظت  لكين  جيد،  بشلك  ابلداية  يف  حياتنا  سارت 

بقسوة  ويعاملين  حيتقرين  اكن  ما  وكثرياً  وُيهينين،  يغضب  أناقشه  كنت  وحني  عصبياً 

وأصدقائنا. أقاربنا  أمام 

عزايئ  وأصبح  وزويج.  بييت  أكره  وبدأت  يطاق،  ال  جحيماً  حيايت  "أصبحت 

وادلموع  فيها  نمت  الليايل  من  وكم  كياين.  بكل  أحبهم  اذلين  أطفايل  يف  هو  الوحيد 

. وألن جمتمعنا ال  بييت  أعيش عبدة يف  قيمة يل، كأين  بأن ال  أشعر  ! كنت  تمأل عيينَّ

يعطي املرأة احلق الاكيف للمناقشة أو االعرتاض، فقد صربت ىلع حايل مرغمة من أجل 

أوالدي. ويف عشية أحد األيام كنت أستمع إىل الراديو وسمعت صوتا عذبا رقيقا يردد 

رائع: بلحن  الكمات  هذه 

احلياة  واكتئابات  لقينا من كروب   "كم 

ِق عليه )أي ىلع سيدنا عيىس املسيح( لك مِحل بالصالة )أي بادلاعء 
ْ
نُل حيث لم 

إيله(   واالبتهال 

 هل جتارب )أي حمن( وضيق مثل أمواج احلياة 

منها!( وينجينا  يلنقذنا  إيله  )واتلرضع  بالصالة  فعلينا  ورمتنا؟  لطمتنا 
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وجداين.  الكمات  هذه  ملَست  لقد  إراديت.  بغري  عييَنَّ  من  تنهمر  ادلموع  "أخذت 

وبدأت  عيىس،  سيدنا  إجنيل  من  نسخة  ىلع  وحصلت  الربنامج،  هذا  أراسل  وبدأت 

نوره  وبدأ  قبل،  من  بها  أسمع  لم  املسيح  السيد  عن  أشياء  عرفت  وهنا  رساً.  أقرأه 

تغيرياً  الحظت  عجيبة  وبطريقة  زويج.  وحياة  حيايت  يغريِّ  أن  وَدَعْوتُُه  قلب،  يف  يرشق 

أن  فخفت  اذلي حدث يف حيايت،  اتلغيري  عن  أيضاً  هو  يسألين  وبدأ  يف سلوك زويج! 

احلقيقة. أقول هل 

"مرت سنة تقريباً اعدت فيها عالقة احلب والود تزداد بيين وبني زويج. فقررت 

ذلك. لكين  أسوأ من  أو شيئا  مربحاً  أنال رضباً  أن  وتوقعت  احلقيقة،  أفصح هل عن  أن 

املفاجأة!  وكم اكنت  املسيح.  للسيد  ووفايئ  اتبايع وواليئ  ثمن  أدفع  أن  كنت مستعدة 

ال  فأنا  احلياة،  تغريِّ  أن  تستطيع  اليت  القوة  يملك  املسيح  اكن  'إن  زويج:  يل  قال  لقد 

لقد مأل  الرشيف ميع.  يقرأ اإلجنيل  بدأ  أنه  أمامه!' واألغرب من هذا  أقف  أن  أقدر 

 ىلع حياتنا."
ً
السيد املسيح ملاك الفرُح والسالُم واحلُب اذلي كنا نفتقده وأصبح  بيتَنَا 

بفداء  نؤمن  تتغريي! حني  أن  يمكنِك  أنِت كذلك  تتغري،  أن  يمكنك  أيضا  أنَت 

احلق. احلياة  معىن  نعرف  حياتنا.  تتغري  الصليب،  أجلنا ىلع  من  وتضحيته  املسيح 

ين  غريَّ املسيح  بصليب  إيماين  الصليب.  قوة  اختربت  أنا  الصليب،  قوَة  اعرف  أنا 

مات  إنسان جديد ألن عيىس  أنا  مطيعا هلل.  ابنا  دائما  يوم ألكون  ين يف لك  يغريِّ وهو 

من أجيل ىلع الصليب. راح عين مِحُْل اذلنب اثلقيل اذلي أتعبين، تلَّصت من املايض 

يزعجين،  اكن  اذلي  الغامض  املستقبل  من  اخلوف  ومن  يطاردين،  اكن  اذلي  الكئيب 

عذاب  ومن  املوت،  رهبة  ومن  الرجيم،  الشيطان  قيود  ومن  ادلين،  يوم  رعب  ومن 

ايلوم  وأنا  سالمه.  وأعطاين  ذنب  املسيح  غفر  بالصليب،  بإيماين  ألين  هذا  لك  اآلخرة. 

اهلَل األحد بفرح وبهجة ورسور، وأكرب هل وأعظمه وأجمده وأحبه وأعزه وأمحده  أعبد 

الصليب، من أجل موت املسيح فداء عين. وأسبحه من أجل 
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ىلع أي أساس؟ ىلع أساس نعمة املسيح وفضله. ألنه مات بديال عين، نال عقاب 

جديدا.  إنسانا  مين  جعل  فغريين.  به،  وآمنت  حببه  إيله  جذبين  مين.  بدال  اخلطيئة 

اهلل  فضل  نستحق.  ال  وحنن  نلا  تغفر  اليت  اهلل  نعمة   . عيلَّ ونعمة  اهلل  من  فضل  هذا 

اجلالل  هل  القدوس،  الطاهر  املسيح  أهٍل. عيىس  ويساحمنا وحنن غري  عنا  يصفح  اذلي 

ين. غريَّ هو  واتلمجيد،  والسبح  والعظمة  والكرامة 

يقول: املنعم  اسمه عبد  الراديو  برنامج  كتب يل واحد من مستميع 

بالدنا.  بعاصمة  باجلامعة  اإلسالمية  الرشيعة  بكلية  اثلاثلة  بالسنة  طالب  "أنا 

أنتحر  أن  يف  أفكر  ذللك  احلياة.  من  يئست  وذللك  ديننا  يف  املتناقضات  رأيت  لقد 

أنا فيه." نيه هذا ايلأس والتشتت اذلي 
ُ
وأ

املنعم. ومن ضمن األفاكر اليت احتواها خطاب  ويف احلال كتبت خطابا إىل عبد 

قلت:

احلل  هو  هذا  فليس  جدا.  يزعجين  االنتحار  بشأن  املنعم  عبد  يا  كالمك  "إن 

الطريق  عن  ابلعد  أساسه  والضياع  الضياع،  عن  ينتج  ما  كثريا  ايلأس  إن  ملشالكك. 

احلق. وما دام السبيل هلل تعاىل هو واحد، فإن اهلل ليس هو روما يف املثل اذلي يقول: 

اذلي  هو  واحد  إنما  اهلل.  إىل  تقود  الطرق  لك  فليست  ال!  روما،  إىل  تؤدي  الطرق  لك 

عيىس  وهو  َيَاُة."أ 
ْ
احل ُهَو  نَا 

َ
أ  ، َقُّ

ْ
احل ُهَو  نَا 

َ
أ اهلل(،  إىل  الطريق  )أي  ِريُق  الطَّ ُهَو  نَا 

َ
"أ قال: 

وعبَّدناها  طرق  من  اختلقنا  مهما  ذللك  واحد.  والسبيل  واحد  الطريق  سيدنا.  املسيح 

ومجَّلناها، فيه طرق البرش وال تقود إىل اهلل أبدا.

هو  هذا  ذنبك.  يغفر  هل،  نفسك  وأسلمت  عيىس  إىل  املنعم،  عبد  يا  جلأت  "فإن 

إىل  وقنوطك  رجاء،  إىل  يأسك  ل  حُيوِّ عيىس  املستقيم.  احلق  الرصاط  القويم،  السبيل 

أ يو 14: 6
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أمل، وتعاستك إىل بهجة، وحزنك إىل فرح، وكآبتك إىل ابتسامة مرشقة مجيلة جتذب 

اآلخرين إيلك بالسؤال: "من أين لك هذا؟ من أين لك لك هذه السعادة؟" كما تتحول 

سيغريك،  هو  أجله.  ومن  ظله  ويف  عيىس  مع  للحياة  حمبة  إىل  االنتحار  يف  رغبتك 

جديدا. إنسانا  منك  سيجعل 

"أنا اعرف أن هناك صعوبات تقابلك، هناك مشالك عويصة. لكن عندما نبدأ 

يسري  أنه  جند  فإننا  وتضحيته،  حمبته  يف  هل  مثيل  ال  اذلي  عيىس  عيىس،  مع  السري  يف 

معنا دائما. حىت يف املشالك والصعوبات، يسري بوارنا، يهمس همسات احلنان والوفاء 

وينري  للحق،  قلبك  يفتح  أن  وجل،  عز  هلل  بادلاعء  قلب  أرفع  فإين  ذللك  قلوبنا.  يف 

فؤادك بدفء حبه وحنانه." ويمأل  فهمك، 

منذ فرتة تقابلت ألول مرة مع شاب اسمه إسماعيل، فحدثين بقصته وكيف أن 

را.  مصوِّ وأعمل  مرصي  "أنا  إسماعيل:  قال  حياتِِه.  جمرى  غريَّ  املسيح  بصليب  إيمانه 

من اعئلة بسيطة مسلمة. ومنذ صغري علمتين أم فروض ادلين. ذللك نشأت كشاب 

الشبان  عن  أختلف  فكنت  تعاىل،  اهلل  إلرضاء  وأسىع  ادلين  بواجبات  أقوم  متدين 

اآلخرين اذلين ال يهمهم ادلين وال اتلدين. ومع ذلك كنت أشعر بوع روحاين وعدم 

ريض اهلل. وذات مرة اكن يل صديق متدين 
ُ
رضا بما كنت أقوم به. كنت أشعر أين ال أ

أشمزئُّ  جعلتين  وبطريقة  معهود  غري  بأسلوب  عيىس  عن  يتحدث  بدأ  فجأة  ذلك  ومع 

األنبياء  من  نب  عيىس  بأن  أؤمن  كمسلم  أنا  طبعا  جدا.  منه  وأغضب  صدييق  من 

غريَّ  عيىس  إن  يقول  صدييق  اكن  أقل.  وال  أكرث  ال  اآلخرين،  اكلبرش  برش  الصاحلني، 

لك  واهلدوء.  والسالم  واملحبة  بالفرح  نفسه  ومأل  للحياة،  جديدة  نظرة  وأعطاه  قلبه، 

هذا أثار يف نفيس احلقد والكراهية ضد صدييق. أنا مزتمِّت وغيور دليين. ديين هو لك 

يشء يف احلياة بالنسبة يل. فكيف يقول هذا الشخص إن عيىس فعل هذا األمر وذلك 

رجع صدييق عن هذا الضالل، كما كنت 
ُ
أ األمر يف قلبه ونفسه وحياته؟ فحاولت أن 
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أخذت  يرجعوه.  أن  يقدروا  فلم  أساتذيت،  اكنوا  اذلين  ادلين  علماء  إىل  فأخذته  أظن. 

وسوء  باالضطهاد  ومرة  عليه،  الشديد  الضغط  طريق  عن  مرة  أخرى  وسائل  أستعمل 

يف  ذلك  حزَّ  السبيل.  سواء  عن  ضلَّ  ابنهم  بأن  اعئلته  وزماليئ  أنا  أخربت  املعاملة. 

نفس هذا الصديق وتألم ألننا أفشينا رسه لعائلته. لكن من املدهش أن صدييق ظل 

باحلسىن،  يعاملنا  ودائما  عيىس،  حمبة  عن  معنا  يتحدث  دائما  واكن  إيمانه،  ىلع  ثابتا 

الكراهية، ألنه يف نظرنا  الكريَم! كنا نظهر هل  اللطف واألدب واخلُلَُق  ودائما يظهر نلا 

لطيفا  اكن  ولكنه  هل،  معاملتنا  يف  قساة  كنا  املحبة.  نلا  يظهر  اكن  ولكنه  باهلل،  مرشك 

نلا. معاملته  يف  طيبا 

أن  اقتنعت  الوقت  ذلك  يف  ثالث.  أو  سنتني  حوايل  الوضع  هذا  ىلع  "ظللنا 

جعل  قويا  شيئا  يكون  أن  بد  ال  بل  تافها،  كتابا  ليس  املسيحيني  عند  اذلي  اإلجنيل 

عن  يمكنين  ربما  اإلجنيل  هذا  أدرس  أن  قررت  وأخريا  اإلسالم.  عن  يرتدُّ  صدييق 

أمسك  أن  عيلَّ  الصعب  من  اكن  ارتداده.  عن  بالرجوع  صدييق  أقنع  أن  ذلك  طريق 

مع  اتلقيت  وهنا  الكتاب.  هذا  ينجسين  أن  أخاف  كنت  ألقرأه.  اإلجنيل  من  نسخة 

املؤامرة  أحكمنا  اإلسالم.  ترك  اذلي  الشخص  هذا  نقتل  أن  وقررنا  األصدقاء  بعض 

لسيدنا  مزمورا  يل  يقرأ  أن  فطلب  فقط.  وهو  أنا  وحدنا،  كنا  مرة  ذات  ولكن  ضده. 

هو  بينما  لكن  سيقرأه.  اذلي  وللمزمور  هل  احتقار  قلب  ويف  بذلك  هل  سمحت  داود. 

من  قرأ  فقد  قوية.  والرسالة  واضحا  املعىن  اكن  جدا.  يفَّ  وأثر  قلب  الكالم  ملس  يقرأ، 

يِف  ُعوُب  الشُّ َرِت  فَكَّ َولَِماَذا  َمُم؟ 
ُ
األ َهاَجِت  'مِلاَذا  داود:  يقول سيدنا  اثلاين حيث  املزمور 

خُمْتَاِرهِ  َمِسيِح 
ْ
ال َوِضدَّ  اهلِل  ِضدَّ  َمًعا،  ُم  اُكَّ

ْ
احل َواْجتََمَع  رِْض، 

َ
األ ُملُوُك  بَاِطلٍَة؟  اْستََعدَّ  ُموٍر 

ُ
أ

َماِء  السَّ يِف  َعْرِش 
ْ
ال ىلَعَ  َالُِس 

ْ
اجل ُرُبِطِهَما."  ِمْن  ْر  َوَنتََحرَّ قُيوَدُهَما،  َعنَّا  َوقَالُوا: "نِلَْقَطْع 

قرأ  حني  ُذهلت  بَِغيِْظِه.'أ  َوُيْرِعبُُهْم  َغَضِبِه،  يِف  ُُهْم  يَُوخبِّ بِِهْم. ُثمَّ   
ُ
َيْهَزأ  

َ
َمْوىل

ْ
ال يَْضَحُك، 

أ مز 2: 5-1
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هذا الكالم ألنه يكشف ما كنا سنقوم به أنا وأصحاب. إنها مؤامرة ضده! ويف احلال 

املؤامرة  أن  رأيت  املظلم.  قلب  وأضاء  نفيس،  يف  ما  كشف  الكالم  هذا  أن  شعرت 

ليست ضد صدييق بل ضد عيىس املسيح. كنت أظن أين متحمس هلل واكتشفت أين 

الليل. شعرت  أنم  لم  وأنا شارد ومعذب.  ايلوم  ذلك  داري  إىل  اهلل. رجعت  أعمل ضد 

اتلايل  ايلوم  أتوب عن ضيايع وضاليل. وفعال يف  أن  حبماقيت وجهيل. عرفت أين جيب 

يصفح  أن  منه  وطلبت  املسيح،  لعيىس  قلب  أسلمت  صادقة.  بتوبة  هلل  نفيس  قدمت 

سالم  بل  تدينا.  وال  دينا  ليست  إنها   . يفَّ تدب  جديدة  حبياة  شعرت  يل.  ويغفر  عين 

لعلَّه يرىض عين.  ادلين  بفروض  وأعمل  أتعبد هل  اذلي كنت  اإلهل  وثقة يف هذا  وفرح 

فإين  اآلن  أما  عين.  راض  أنه  متأكدا  أكن  ولم  بقربه  وال  به  أشعر  أكن  لم  ذلك  ومع 

أنا  به.  وأتمتع  أعيشه   ، يحٌّ اختبار  إنه  بوجوده.  وحيايت  قلب  مأل  كياين.  يف  به  أشعر 

ين. أنا اآلن إنسان جديد."  ت وهو اذلي غريَّ تغريَّ

بهذه  تله  حوَّ اليت  املسيح  صليب  قوة  عرف  إنه  إسماعيل.  قصة  يه  هذه  اكنت 

عطوٍف  حمبٍّ  شاب  إىل  صديقه،  ضد  بالقتل  يتآمر  غضوب  ضائع  شاب  من  الطريقة 

باهر. مستقبٌل  هل  لطيٍف 

الغفران  وهذا  انلجاة،  هذه  ىلع  اتلغيري؟  هذا  ىلع  حيصل  اذلي  من  نسأل:  وهنا 

املجاين؟ واجلواب: من يؤمن بعيىس املسيح. إن لك ما عمله املسيح، تضحيته العظىم، 

قبلنا وأخذنا منه  إذا  قيمة فقط  ثم موته وقيامته، لك هذه تكون هلا  وآالمه وعذابه، 

باإليمان.

احلاكم  أصدر  السجن،  يف  أخالقه  وحلسن  باإلعدام،  عليه  حمكوما  اكن  رجل 

من  اكن  فما  قبوهل.  رفض  العفو،  عن  الرجل  أخربوا  ملا  ولكن  عنه.  بالعفو  قرارا 

فداءه نلا  املسيح  نقبل من  أن  اإلعدام. حنن حنتاج  فيه  ذت  نفَّ أن  إال  السجن  سلطات 

علينا.  وبركته 
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أنت  ب،  رمحة  فقري.  وأنا  غين  أنت  احلقيقة.  هذه  لرشح  مثاال  لك  أقدم  دعين 

لكين  الزمن.  من  طويلة  فرتة  إلاعليت  يكيف  باسم  املال  من  مبلغا  ابلنك  يف  وضعت 

املهلهلة، جائعا، حمتاجا! بمالبيس  الشوارع  ما زلت أميش يف 

كيف يمكن أن يتغري حايل إال إذا ذهبت إىل ابلنك وبدأت أسحب من حساب 

جلميع  انلجاة  قدم  الكريم  املحبُّ  عيىس  سيدنا  كريمة؟  حياة  ألحيا  يساعدين  ما 

ينجو؟  اذلي  من  احلقيقة  يف  لكن  انلاس.  لك  نلجاة  تكيف  فدائه  قوة  إن  انلاس. 

املسيح.  بفداء  يؤمن  الشخص اذلي  اجلواب: 

هل تشتاق إىل مثل هذا اتلغيري يف باطن نفسك، يف كيانك ادلاخيل؟ عيىس وحده 

تعال إيله، ثق يف حمبته، وتولك ىلع قدرته فيعمل هذا  أن يعمل هذا.  هو اذلي يستطيع 

ال  احلقييق  والصالح  الصحيحة  واتلقوى  الفاضلة  اجلديدة  احلياة  يمنحك  إنه  اتلغيري. 

يرضيه. بما  القوة تلعيش  يمنحك  إنه  الشيلك. 

غري قليب

أصبحت أرى اهلل كألب املحب

عند  احلمراء  الضوئية  اإلشارة  فخالف  كبرية،  برسعة  سيارته  يقود  شاب  اكن 

أمام  يمثل  أو  الواجبة،  الغرامة  يدفع  أن  منه  وطلب  املرور  رجل  أوقفه  طرق.  مفرتق 

املطلوب  املبلغ  معه  لم يكن  بها.  يقود  اليت اكن  الرسعة  وذلك خلطورة  فورا  املحكمة 

السيارة  يقود  اكن  فعال  بأنه  يقر  اكن  إن  القايض  سأهل  وهناك  املحكمة.  إىل  فذهب 

ارتكب  بأنه فعال  الشاب  وبأنه خالف اإلشارة. اعرتف  الساعة  100 كم يف  برسعة 

"ليس  خبجل:  الشاب  أجاب  عليه.  يستحق  ما  يدفع  لم  ملاذا  القايض  سأهل  ثم  اخلطأ. 

فال  فورا،  الغرامة  يدفع  ال  اكن  إن  وهو  حبكمه  القايض  نطق  وهنا  املبلغ."  هذا  ميع 
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باخليبة. اكنت هل عالقة خاصة  الشاب من هذا احلكم وأصيب  ُذهل  احلبس!  بد من 

باحلبس.  أبوه  عليه  حكم  لقد  القايض.  ابن  هو  اكن  اسميهما.  تشابه  يبينها  بالقايض 

الرمحة؟ أين  يفعل ذلك؟  كيف 

القايض  ترك  وبرسعة  احلبس.  تنفيذ  إجراءات  لعمل  الشاب  ذلك  الرشيط  أخذ 

ابنه، وأخرج حمفظته  أخذوا  إىل حيث  الرسمية، وأرسع  القضاء  املنصة وخلع مالبس 

أحم  أن  جيب  القايض  أين  باعتبار  ابين،  "يا  وقال:  يلدفعه  املطلوب  املبلغ  وأعطاه 

أبوك، أضيح من أجلك وأنقذك من احلبس." القانون وأنفذه. وباعتبار أين 

القانون  حيم  اذلي  العادل  اإلهل  هو  معنا.  اهلل  عمله  اذلي  هو  صدييق،  يا  هذا، 

املسيح أصبحت  بفداء  فإنه  وينقذ! وهلذا  يفدي  اذلي  املحب  اإلهل  أيضا  وينفذه. وهو 

املخيف اذلي يرتبص يل  الرشيط  َيُعْد هو  لم  احلنون.  أب  أنه  باعتبار  القدير  اهلل  أرى 

، فيُعاقبين. ال! بل هو أب. اهلل هو أب الُمحب!
ً
وينتظر أن أرتكب خطأ

أصبحت أكره املعصية وال أطيقها 

اإلنسان يف حقيقته مكون من أجزاء نراها ونلمسها، وأخرى ال نراها بل وأيضا 

وأسمع  أراك  فإين  نلتحدث  معا  ونقف  مثال،  الشارع  يف  أقابلك  فعندما  ندركها.  ال 

لآلخرين.  واضح  هو  اإلنسان  كيان  من  اجلزء  هذا  وجهك.  تعبريات  وأالحظ  صوتك 

دعنا صدييق نسم هذا اجلزء: اجلسم.

لكن، بينما أنا وأنت نتحدث معا أثناء لقائنا هذا يف الشارع،  هل أستطيع أن 

هل  أو  وقلبك.  فكرك  يف  ما  تعرف  وحدك  أنت  ال.  فكرك؟  يف  يدور  ما  أدرك  أو  أرى 

أنا وحدي أعرف أفاكري. فهذا اجلزء يف كيان  تقدر أنت أن تعرف ما يف فكري؟ ال. 

الفكر. أو  القلب  نسميه  ويعرفه صاحبه وحده. وهذا  يراه  اإلنسان 

أو  ندركه  أن  نستطيع  أنت  وال  أنا  ال  شخصيتنا،  يف  آخر  ن  ُمَكوِّ هناك  ولكْن 
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وحده.  اهلل  يراه  إنما  صاحبه.  حىت  وال  يراه  ال  اإلنسان  كيان  من  اجلزء  هذا  نعرفه. 

ودعنا نسم هذا القسم من كيان اإلنسان: انلفس. قد تكون انلفس البرشية اغرقة 

ويستعبدها  ويوجهها  ها  يُسريِّ إبليس،  قبضة  يف  ألنها  للشهوات  وذيللة  الظالم،  يف 

يشاء.  كما  فيها  ويتحكم 

للشهوات،  انلفس ذيلال  تعيش يف ظالم  لكنك  الشلك،  يا أيخ حسن  أنت  ربما 

أنعم اهلل عليك بقدر كبري من اجلمال، لكنك  إبليس. ويا أخيت، ربما  ألنك يف قبضة 

فيك.  يتحكم  إبليس  القلب، ألن  دنيئة وجناسة يف  احلقيقة مستعبدة ألفاكر  يف 

ربما أنت أيها اإلنسان سجني ألخالق متعفنة، وسلوك أعوج، واحنراف وفساد. 

ال حتاول إصالح اخلارج قبل إصالح عطب انلفس ادلاخيل، وال جتميل اخلارج بينما 

فساد  من  يلفديك  املسيح  عيىس  أرسل  ذللك  حيبك،  تعاىل  اهلل  إن  متعفن.  ادلاخُل 

انلفس ومن عقاب اذلنوب. آمن به يغريِّ داخلك وجيمل خارجك.

ورفع  ففتحها  مزنهل غري مضبوطة.  احلائط يف  ساعة  رجل اكنت  قصة عن  قرأت 

هل  فقال  الساعة.  عقارب  يصلح  أن  منه  وطلب  السااعيت،  إىل  وأخذها  عقاربها  منها 

الساعة  حترض  لم  إن  بدقٍة  تعمُل  العقارَب  هذه  أجعل  أن  يمكنين  ال  "أنا  السااعيت: 

نفسها." فقال صاحب الساعة: "إن الساعة لم تتوقف عن ادلوران، فال بد أن العيب 

العقارب ال تضبط  "إن اكنت  السااعيت:  فقال  الوقت."  العقارب ألنها ال تضبط  هو يف 

الساعة  داخل  يوجد خطأ يف  داخلها.  بها مشكة يف  نفسها  الساعة  فذلك ألن  الوقت، 

ال بد من إصالحه."

ليس  القلب.  يف  اليت  اخلطيئة  هو  حياتك  يف  اخللل  سبب  إن  صدييق،  يا  وأنت 

العيب هو يف مظهرك أو مالبسك، بل املشكة الكربى يه أن نفسك احنرفت وضلَّت 

املستقيم.   الرصاط  عن 

وتدبرياته  ادلنيئة  أفاكره  يف  اغرقا  املشهورين  املطربني  أحد  اكن  يللة  ذات 
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القويم  ادلين  عن  ابلعد  لك  بعيدة  أغنية  )اجليتار(  القيثارة  ىلع  يعزف  وهو  ادلنيوية، 

ىلع  معلَّق  وهو  أمامه،  متمثال  املسيح  عيىس  صورَة  رأى  وفجأة  تعاىل.  اهلل  وتقوى 

املطعوِن. جنبه  ومن  املثقوبِة  ورجليه  يديه  من  يسيل  ادلم  وكأن  الصليب، 

قدميه،  ىلع  ووقف  جانبا  القيثارة  وطرح  بشدة،  قلبه  وخفق  الرجل  اضطرب 

فيها: يقول  واليت  يومنا هذا  املعروفة حىت  املشهورة  أغنيته  ينشد  وأخذ 

وكيف أنىس مَحَال،

قد مات عن ذنب،

اتلعيرَي، واحتمل 

والصلَب؟ واآلالَم 

أذكر حبك اذلي،

أظهرَت يا ودود،

أذكره ما دمُت،

يف احلياة والوجود.

حدثين صدييق اإليراين إبراهيم غفاري فقال: "لقد ودلت يف اعئلة مسلمة وتربيت 

15 اعما كنت أحاول أن  يف ادلار واملدرسة ىلع مبادئ ذلك ادلين. وملا بلغت من العمر 

أعمل بكل فرائض ادلين وأطبقها بإخالص. إال أن هذه الفرائض لم تُغري ما بقلب، ولم 

تمنحين السالم اذلي كنت أنشده. كنت أحاول أن أعرف اهلل تعاىل املعرفة الصحيحة. 

الشخصية ال  بقربه. اكنت حيايت  أشعر  لم  ولكين  إيله عز وجل،  أتقرب  أن  أريد  كنت 

سعادة فيها وال هناء وال سالم. كنت دائما أسال نفيس: 'كيف يمكن لإلنسان أن حييا 

حياة الفرح يف هذه ادلنيا؟' وكنت أؤمن أن لك األديان تقريبا حتتوي ىلع إرشادات قيمة، 

وأن لك ما حيتاج إيله اإلنسان هو دمج هذه اإلرشادات معا وتنسيقها حبيث تتناسب مع 

مصلحته ورغباته الشخصية! ومع لك هذا كنت أنانيا كذابا وخماداع!
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"ويف يوم من األيام حدثين أحد أصدقايئ برسالة اإلجنيل. قال يل إنه رغم حاليت 

الرديئة اليت وصلت إيلها من ارتكاب اذلنوب واملعايص، فإن اهلل حيبين جدا وقد دبر 

وقال صدييق  أجيل.  اذلي مات من  املسيح  بفداء سيدنا عيىس  اخلطيئة  انلجاة من  يل 

الطهارة  إىل حياة جديدة، حياة  يغري حيايت  أن  يقدر  الوحيد اذلي  إن عيىس هو  أيضا 

والصالح واحلب. ويف نفس ذلك ايلوم آمنت باملسيح اإليمان احلق وأسلمت هل نفيس 

الغامر." والفرح  احلقييق  والسالم  العميق  باحلب  وحيايت. شعرت يف داخيل 

كيف تغري إبراهيم غفاري يا أيخ؟ اجلواب كما أقرَّ به هو، إن حياته تغريت بقوة 

إنسان جديد بفضل  بها. وايلوم هو  يعمل  اليت اكن  الفرائض  عيىس اإلهلية، ال بسبب 

عليه. اهلل  نعمة 

حياة  يف  معجزي  تغيري  يوميا  حيدث  زال  وما  حدث  الصليب  ىلع  املسيح  بموت 

ومن  الصالح،  إىل  الرش  ومن  الطاعة،  إىل  العصيان  من  انلاس،  من  األلوف  مئات 

هو  حيا،  قام  ثم  مصلوبا  مات  اذلي  عيىس  احلياة.  إىل  املوت  ومن  انلور،  إىل  الظالم 

حنن  اختربناه.  حنن  حياتنا.  يف  املعجزي  اتلغيري  هذا  جُيري  نلا  فدائه  بقوة  اذلي  وحده 

هذا  بأن  تقنعين  أن  تقدر  دنيوية  أو  شيطانية  قوة  توجد  ال  اتلغيري.  هذا  معىن  نعرف 

اثلابتة،  اتلارخيية  احلقائق  يف  يطعن  كتاب  بإماكن  وليس  حيايت.  يف  حيدث  لم  اتلغيري 

وال نظام مهما اكن منترشا وراسخا عند املاليني، أن ينكر حدوث ما سمعناه بآذاننا، 

بأيدينا، واختربناه يف قلوبنا وحياتنا. ال يشء يمكن أن يزنع  ورأيناه بعيوننا، وملسناه 

وقيامته.  املسيح  بموت  عليها  اليت حصلنا  اجلديدة  واحلياة  والفرح  السالم  منا 

غريَّ وضيع

ساقطا. كنت  مذنبا خاطئا وجمرما  نظره؟ كنت  بالنسبة هلل ويف  ماذا اكن وضيع 

الصليب غريَّ وضيع! كيف؟ بقوة  يف عداوة معه وبعيدا عنه. ولكنه 
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ـحكم برباءيت 

اهلل هو القايض العادل الصالح، والرمحان الرحيم اذلي حكم برباءيت. ليس ألين 

دخلت حمكمته وميع أفضال وممزيات وصاحلات جتعله حيكم يل بالرباءة ويعفيين من 

العقاب. ال! بل ألن املسيح دفع نيابة عين لك ما اكن عيلَّ من َديٍْن، ثم أيضا هو حمام 

القايض  هذا  إن  برباءيت.  قانوين  مستند  وميع  املحكمة  من  أخُرج  ذللك  عين.  ادلفاع 

أجيل  من  املسيح  عمله  فيما  مين  مطلوب  هو  ملا  الاكمل  السداد  وجد  الرحيم  الصالح 

حرا.  فأطلقين  الصليب،  ىلع 

يا هل من يشء عجيب  القدير!  نظر  أيضا أين رصت صاحلا يف  الرباءة تعين  وهذه 

للغاية. أنا رصت صاحلا يف نظر اهلل، ألن املسيح فداين!

صاحلين معه وقربين إيله

طيبا،  خلقين  هو  عليه.  غريبا  جعلتين  عنه.  أبعدتين  اهلل.  عن  فصلتين  اخلطيئة 

فاسدا،  اخلطيئة  فجعلتين  طاهرا،  خلقين  عنه!  بِعدُت 
ُ
فأ رشيرا،  جعلتين  واخلطيئة 

ملا  وأتاهتين.  أضلَّتين  اخلطيئة  لكن  منه،  بالقرب  ألكون  خلقين  حمرضه!  من  فُطِردُت 

شخصية  رابطة  هناك  تلكون  خلقين  واملخلوق.  اخلالق  بني  العالقة  انكرست  أذنبت 

الوضع  هو  هذا  اكن  وفعال  املحتاج.  الفقري  البسيط  واملخلوق  الغين  الكريم  اإلهل  بني 

العالقة،  هذه  حطمت  اخلطيئة  إنما  مباركة.  ة  ومودَّ رابطة  هناك  اكنت  وآدم.  اهلل  بني 

بعيدا عن اهلل. وأصبح اإلنسان 

عنده.  مقبوال  وجعلين  وجل،  عز  القدير  مع  املسيح  صاحلين  بالصليب  لكْن 

بيدي  أمسك  عيىس  ولكنَّ  وقانونه،  اهلل  رشع  كرست  قد  كنت  صاحلا.  جعلين 

وأخذين إىل حمرض اهلل تعاىل. هذا ألين آمنت به وبصليبه وقيامته من املوت، وأسلمت 

بنعمته  إنه  وقائدي.  ومرشدي  ومعيين  نصيب  هو  اآلن  وهاديا.  وفاديا  ربا  واتذته  هل، 
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اهلِل  ادلائم  اخلادِل  األرباب،  ورب  امللوك  ملِك  حمرض  يف  أمثل  جعلين  وفضله  الغنية 

بثقة  وأيضا  وخشوع،  خبضوع  أسجد  عرشه  عند  وهناك  هو،  إال  هلإ  ال  اذلي  األحد 

قبلين! وفرح ألنه 

الشقاق. اكن ينتظرين  الرابطة بدل  العداوة، وتوثَّقت  وبذلك تمت املصاحلة بدل 

كنت  بعدما  األبدية.  واملاكفأة  والربكة  السالم  ىلع  حصلت  واآلن  األبدي،  العقاب 

منفيا،  مبعدا،  عدوا،  كنت  عليه.  وعزيزا  هل  حبيبا  رصت  اهلل،  عن  وبعيدا  غريبا 
قريبا!أ فرصت  مطرودا، 

عند شجرة يف جنة عدن، أخطأ آدم ألنه أكل من اثلمرة املمنوعة. فوقع حتت َديٍن 

من  خشبة  وىلع  اهلل.  وبني  بينه  الصاحلة  العالقة  وانقطعت  يسدده،  أن  يقدر  ال  باهظ 

، وأصبحت  شجرة خارج مدينة القدس مات املسيح فداء عين. فألىغ ادلين اذلي عيلَّ

يل عالقة جديدة ورابطة متينة مع اهلل املحب. لقد قربين إيله فرصت حبيب قلبه.

إىل  راح  وقصور  أمالك  هل  غين  رجل  عن  إجنلزيي67  شاعر  كتبها  قصة  قرأت 

فقرية  بسيطة  قروية  فتاة  القرية خطب  احلال. ويف  فقري ورقيق  بأنه رجل  قرية وتظاهر 

هناك.  الصغري يلزتوجها  إىل كوخه  قليلة  أيام  بعد  بأنه سيأخذها  وأخربها 

الزوج. ولكن دلهشتها حني  إىل كوخ  املحدد أخذتهما عربة يلذهبا  ايلوم  ويف 

وصلت  ثم  هلما.  باحرتام  ينحنون  العمال  أخذ  ضخمة،  بوابات  من  العربة  دخلت 

العربة إىل قرص، فخرج مجهور من انلاس واخلدم الستقباهلما. لك هذا ويه غري فاهمة 

فهو  هو ملك يل،  هذا  "يا حبيبيت، لك  هلا رجلها:  قال  القرص،  إىل  وملا دخال  ما جيري. 

أيضا!" أنت  ملك لك 

هذا هو ما عمله املسيح معنا ملا فدانا. لقد رفعنا من الفقر واذلل واجلهل، واآلن 

هو يعلن نلا غناه وحكمته وبراكته ويقول للك واحد منا: "يا حبيب، لك هذا هو ملك 

أ كو 1: 22-21
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يل، فهو ملك لك أنت أيضا!"

بيننا وبني اهلل. إن كنا نهمل هذه الضحية  الرابطة  الصليب رضوري لوجود هذه 

نلا  يلربز  الرشيف،  الكتاب  يعلنها  كما  وصفاته  اهلل  حقيقة  نفقد  فنحن  ننكرها،  أو 

يف  اإلنسان.  مصري  يَعنيه  وال  باحلب،  يتصف  وال  اخلطيئة،  تهمه  ال  آخر  نوع  من  هلإ 

بارع، ونب عظيم، وصانع معجزات  اعتبارنا كمعلم  يظل عيىس يف  ربما  احلالة،  هذه 

مقتدر، وليس أكرث من ذلك! 

رابطُة  يه  وبيين  اهلل  بني  العالقة  جيعل  اذلي  األوحد  العامل  هو  الصليب  إنما 

أحبين دلرجة  ألنه  الطاهر،  املذنب غري  اإلنسان  أنا  القدوُس ميع  الطاهُر  عَقَده  عهٍد 

أنه فداين! وبما أنه فداين، فقد انتقلت من كوين عبدا إىل ابن مفدي. فالرابطة ليست 

بني سيد وعبد، بل بني أب حمب وابنه املحبوب!

معىن قيامة املسيح بالنسبة يل

؟ تأثريها يفَّ بالنسبة يل؟ وما هو  ماذا تعين قيامة املسيح من املوت 

1( قيامة املسيح من املوت ه برهان ىلع ألوهيته وسلطانه

إن قيامة املسيح من املوت تربهن ىلع أنه هو ابن اهلل. يقول الويح الكريم: "لَِهَذا 

يِهَ  "َهِذهِ  أيضا:  ويقول  ْحيَاِء."أ 
َ
َواأل ْمَواِت 

َ
األ َربَّ  يِلَُكوَن  َيَاِة، 

ْ
احل  

َ
إِىل َوقَاَم  َمِسيُح 

ْ
ال َماَت 

َعِن  َويِهَ  ِكتَاِب. 
ْ
ال يِف  َورََد  َكَما  نِْبيَائِِه، 

َ
أ بَِواِسَطِة  َقبُْل  ِمْن  )اهلُل(  بَِها  وََعَد  الَّيِت  ى  برُْشَ

ْ
ال

وِس،  ُقدُّ
ْ
ال وِح  بِالرُّ َولَِكنَُّه   َداُوَد،  نَْسِل  ِمْن  ُودِلَ  َكإِنَْساٍن،  َفُهَو  َمِسيِح. 

ْ
ال ِعيىَس  َربِّنَا  ابِْنِه 

من  املسيح  بقيامة  أي  َمْوِت."ب 
ْ
ال ِمَن  بِِقيَاَمِتِه  َوَذلَِك  اهلِل  اْبُن  نَُّه 

َ
أ َعِظيَمٍة  ٍة  بُِقوَّ َترَبَْهَن 

أ رو 14: 9

ب رو 1: 4-2
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املوت تربهن أنه هو اهلل اذلي جاء إيلنا كإنسان.

لعون  جاء  اهلل  هو  إنه  العظيمة،  بمعجزاته  وأظهر  للناس،  تعليمه  يف  قال عيىس 

ىلع  كبريا  ديلال  معجزاته  اكنت  صحيح  وينقذهم.  انلاس  يلفتقد  جاء  اهلل  هو  البرش. 

لاكنت  يقوم،  أن  من غري  القرب  يف  بيق  قد  لو اكن  قال. لكن  ما  صدق كالمه وصحة 

معجزاته قد نُسيت. إنما قيامته من املوت يه أقوى ديلل نلا ولغرينا، أنه فعال هو اهلل 

قيامة  إن  ايلهود ويقول هلم  الشيطان إىل  السبب يذهب  البرش. وربما هلذا  جاء إلنقاذ 

أيضا  الشيطان  ويذهب  ورسقوه.  أتباعه  جاء  حىت  القرب  يف  بيق  بل  حتدث  لم  املسيح 

لم يمت!  القيامة لم حتدث ألن الصليب لم حيدث وعيىس  لغريهم ويقول إن 

 
ً

فلو اكن اذلي مات ىلع الصليب جمرد إنسان كبايق البرش، لاكن ذلك املوت مثاال

كريًما ملحبة إنسان للناس، وما كنا ننتظر أن يقوم من املوت. لكن قيامته من املوت 

إنه ليس برشا اعديا، بل اهلل جاء كإنسان. تُبني نلا شخصيته، وألوهيته. 

وامللك  السلطان  صاحب  السيد  هو  أنه  تُبنيِّ  املوت  من  املسيح  قيامة  أن  كما 

املالئكة  من  القدير جيشا  يرسل  أن  اهلل،  يتدخل  أن  يتوقع  ابلعض  ربما اكن  املنقذ. 

يلنقذوا عيىس ويزنلوه عن الصليب. لكن لم يرسل اهلل مالئكة، ومات املسيح دون 

أن يتدخل اهلل إلنقاذه. وظهر أن املوت انترص. تصور انلاس أن املوت هو صاحب ايلد 

ُهِزمت  املوت.  ُهِزم  يشء.  لك  تغريَّ  اثلالث،  ايلوم  يف  املسيح  قام  ملا  لكن  هنا.  العليا 

اخلطيئة. الصليب أظهر للناس أن املسيح لم ينقذ نفسه يوم اجلمعة وذلك يلنقذنا حنن 

هل  عيىس،  واملوت.  القرب  ىلع  األىلع  السلطان  هو  املسيح  أن  أظهرت  والقيامة  بفدائه. 

األحد. يوم  اجلمعة وكذلك  يوم  العليا  السلطة  والعظمة، هو صاحب  اجلالل 

َسيَِّد  َمِسيَح 
ْ
ال اهلُل  َجَعلَُه  َصلَبْتُُموُه،  ْنتُْم 

َ
أ ي  ِ

َّ
اذل َهَذا  "ِعيىَس  لليهود:  بطرس  قال 

قَاَمُه 
َ
أ آبَائِنَا   َ

َ
إِهل اهلَل  َولَِكنَّ  ْنتُْم َصلَبْتُُموُه، 

َ
أ تُْم ِعيىَس، 

ْ
َقتَل ْنتُْم 

َ
"أ ."أ وقال هلم أيضا:  لُكِّ

ْ
ال

أ أع 2: 36
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بِلَيِن  ُيْمِكُن  َوبَِواِسَطِتِه  ُمنِْقَذ، 
ْ
َوال َمِلَك 

ْ
ال ُهَو  يِلَُكوَن  يَِميِنِه،   

َ
إِىل َوَرَفَعُه  َمْوِت، 

ْ
ال ِمَن 

وال  فلسفة  وليس  اليح  املسيح  هو  املنقذ  امللك  إن  ُذنُوُبُهْم.".أ  َوُتْغَفَر  َيتُوُبوا  ْن 
َ
أ َشْعِبنَا 

صاحب  هو  هذا.  تبنيِّ  املوت  من  وقيامته  السيد  هو  املسيح  نبيا.  وال  قائدا  وال  نظاما 

فوقهم.  السلطان  صاحب  هو  بينهم،  القوي  هو  القوم  سيد  والسيادة.  والسلطة  القوة 

أثناء  فيه  موجودة  اكنت  الصفات  هذه  وسلطانه.  وسيادته  قوته  نلا  تبنيِّ  املسيح  فقيامة 

قيامته  بعد  اآلن،  لكن  للبرش.  بوضوح  ظاهرة  تكن  لم  لكنها  موته،  وقبل  خدمته 

أن  السلطة  إن هل  قال  قبل موته  فمثال  الصفات بكل وضوح.  املوت، ظهرت هذه  من 

يغفر اذلنوب.ب واآلن قام من املوت. فهو فعال هل السلطة أن يغفر ويسامح. فاذلي قال 

يترصف  إنه  بل  انلاس!  كبايق  املعصية  يف  ساقطا  برشا  ليس  اعديا.  إنسانا  ليس  هذا 

اكهلل، يغفر اذلنوب. إنه يتكم اكهلل، ألنه هو السيد صاحب انلفوذ. هو امللك فوق اللك.

فنحن  األرض.  وىلع  السماء  يف  سلطانه  ىلع  واضح  برهان  يه  املسيح  قيامة  إن 

ْعِطيَْت يِل."ت 
ُ
رِْض أ

َ
َماِء َواأل َطٍة يِف السَّ

ْ
ايلوم نؤمن بكالمه اذلي أعلنه ملا قال: "لُكُّ ُسل

َمْوِت 
ْ
ال َمَفاِتيُح  َوبِيَِدي  بَِد اآلبِِديَن، 

َ
أ  

َ
إِىل َميِّتًا، لَِكينِّ اآلَن يَحٌّ  . ُكنُْت  يَحُّ

ْ
ال نَا 

َ
"أ وملا قال: 

إن  األموات.  واعلم  املوت  فوق  السلطان  عندي  السلطة،  ميع  أي  ْمَواِت."ث 
َ
األ َواَعلَِم 

وقاهر  الشيطان  وقاهر  املوت  قاهر  امللك  فعال  هو  الصليب  ىلع  مات  اذلي  عيىس 

اخلطيئة. هو فعال "اهلل املنقذ." اهلل اذلي ينقذ شعبه من اذلنب. فالقيامة ليست إلغاء 

الصليب.  النتصار  إعالن  يه  بل  قلنا(.  كما  هزيمة  ليس  )فالصليب  الصليب  هلزيمة 

من  صليبًا  بل  ذهب،  من  عرشا  ليس  ملكه  ورمز  السلطان.  صاحب  هو  اآلن  امللك 

خشب!

أ أع 5: 30-31 وأيضا أف 1: 20-18

ب مر 2: 12-1

ت مت 28: 18

ث رؤ 1: 18
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أنبأ املسيح أتباعه أنه سيموت وبعد ثالثة أيام يقوم من املوت. ذللك فإنه بقيامته 

أنه  أي  ثانية،  مرة  إيلنا  سريجع  إنه  قال  مثال  فهو  نبواته.  وصدق  كالمه  صدق  أثبت 

أنه  السماء. وحنن نصدقه يف ذلك وننتظره بفارغ الصرب متأكدين  ثانية من  سيأيت مرة 

سيأيت ألنه أثبت من قبل أنه صادق يف كالمه ووعوده.

2( بقيامة املسيح يعتربنا اهلل صاحلني عنده 

الرسول  يقول  صاحلني.  اهلل  يعتربنا  بها  اليت  الوسيلة  يه  املوت  من  املسيح  قيامة 

ِمَن  ِعيىَس  َسيَِّدنَا  قَاَم 
َ
أ ي  ِ

َّ
اذل بِاهلِل  نُْؤِمُن  يَن  ِ

َّ
اذل ُْن 

َ
حن َصاحِلِنَي،  نَا  َيْعتَرِبُ اهلَل  إِنَّ 

"فَ بولس: 

َصاحِلِنَي  نَا  يِلَْعتَرِبَ َيَاِة 
ْ
احل  

َ
إِىل قَاَمُه 

َ
َوأ ُذنُوبِنَا،  بَِسبَِب  َمْوِت 

ْ
ال  

َ
إِىل َمُه  قَدَّ اهلَل  نَّ 

َ
أل َمْوِت. 

ْ
ال

ادَليْن اذلي اكن علينا، وبقيامته راح إىل عرش اهلل ومعه هذا  بموته دفع  ِعنَْدُه."أ أي 

بالرباءة. انلياب عنا، وهناك حصل نلا ىلع احلكم  املستند اخلطري؛ موته 

 ، ِب وََجالهِلِ
َ
َمْوِت بُِقْدَرِة األ

ْ
َمِسيُح ِمَن ال

ْ
ويقول اإلجنيل الرشيف أيضا: "َكَما قَاَم ال

ُهَو،  َماَت  َكَما  ُمتْنَا  ْي 
َ
أ َمْوِت، 

ْ
ال َمَعُه يِف  َْدنَا  قَِد احتَّ ُكنَّا  إِْن 

فَ ْيَا َحيَاًة َجِديَدًة. 
َ

يًْضا حن
َ
أ ُْن 

َ
حن

ِبيَعَة  الطَّ نَّ 
َ
أ َنْعلَُم  ُْن 

َ
َوحن ُهَو.  قَاَم  َكَما  َنُقوُم  ْي 

َ
أ ِقيَاَمِة، 

ْ
ال يِف  َمَعُه  َنتَِّحُد  ِكيِد 

ْ
بِاتلَّأ نَا  إِنَّ

فَ

فَال  ِكيَانِنَا  يِف  َِطيئَِة 
ْ
اخل َمْفُعوُل  َيبُْطَل  ِليَكْ  َمِسيِح، 

ْ
ال َمَع  ُصِلبَْت  ِفينَا  اَكنَْت  الَّيِت  َقِديَمَة 

ْ
ال

َخِطيئَِة."ب 
ْ
لِل َعِبيًدا  َنبىَْق 

َنْفيِس،  يَا  اهلَل  "بَاِريِك  بقيامة املسيح من املوت، زالت شوكة اخلطيئة. يقول داود: 

ُقُدوَس. بَاِريِك اهلَل يَا َنْفيِس، َوال تَنيَْسْ لُكَّ َحَسنَاتِِه. َفُهَو َيْغِفُر 
ْ
َوَيا لُكَّ ِكيَايِن بِارِك اْسَمُه ال

فَِة."ت 
ْ
أ َوالرَّ بِالرَّمْحَِة  َوُيتَوُِّجيِن  َمْوِت، 

ْ
ال ُحْفَرِة  ِمْن  ُينِْقُذيِن  ْمَرايِض. 

َ
أ لُكَّ  َويَْشيِف  ُذنُويِب،  لُكَّ 

أ رو 4: 25-24

ب رو 6: 6-4

ت مز 103: 4-1
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فداء  قَِبَل  أنه  ىلع  تعاىل  اهلل  به  ق  صدَّ اذلي  اخلتم  يه  املوت  من  املسيح  وقيامة 

اجلمعة  يوم  يف  الفداء.  هذا  أساس  ىلع  عنده  صاحلني  يعتربنا  أن  قَِبَل  للبرش،  عيىس 

ٍء."أ ويف يوم األحد كأن اهلل القدير يقول من  قال املسيح وهو ىلع الصليب: "َتمَّ لُكُّ يَشْ

املوت. املسيح من  بقيامة  "آمني" وذلك  السماء 

3( بقيامة املسيح، حنن اآلن نلا شفيٌع عند اهلل

يقول اإلجنيل  فينا.  أيضا يشفع  املوت وهو اآلن يح، أصبح  قام من  املسيح  وألن 

نَُّه يَحٌّ َدائًِما 
َ
 اهلِل بَِواِسَطِتِه، أل

َ
ُبوَن إِىل يَن َيتََقرَّ ِ

َّ
 اتلََّماِم اذل

َ
ْن ُينِْقَذ إِىل

َ
الرشيف إنه: "قَاِدٌر أ

َمِسيَح ِعيىَس َماَت، 
ْ
نَّ ال

َ
َحٌد! أل

َ
نَا؟ ال أ ْن حَيُْكْم ِضدَّ

َ
ِليَْشَفَع ِفيِهْم."ب ويقول: "َمْن َيْقِدُر أ

 ، ميتا بل يحُّ إنه ليس  نعم،  ِفينَا."ت  يَْشَفُع  اهلِل  يَِمنِي  َعْن  َوُهَو  َحيًّا،  قَاَم  َذلَِك  ِمْن  رَثُ 
ْ
ك

َ
َوأ

فينا.   يشفع  فهو 

للقيام  ناحية  لك  من  ٌل  مؤهَّ الشفيع  هذا  ألن  الشفاعة،  هذه  يقبل  تعاىل  اهلل 

ْوالِدي 
َ
أ "يَا  يوحنا:  يقول  فداءنا.  أتم  اذلي  وهو  وقدوس  وصالح  واكمل  طاهر  فهو  بها. 

ِعنَْد  َشِفيٌع  فَلَنَا  َواِحٌد،   
َ
ْخَطأ

َ
أ إِْن  لَِكْن  ِْطئُوا.  تُ ال  ِليَكْ  َهَذا  لَُكْم  تُُب 

ْ
ك

َ
أ اَء،  ِعزَّ

َ
األ

اِلُح."ث هذا هو األساس اهلام واخلطري أن نلا شفيعا صاحلا  َمِسيُح الصَّ
ْ
ِب ُهَو ِعيىَس ال

َ
األ

وقدوسا. 

ْن َيْفَهَم َضْعَفنَا."ج وذلك ألنه 
َ
ىلْعَ َهَذا قَاِدٌر أ

َ
نَا األ ثم يقول الكتاب أيضا إن: "َحرْبَ

عرف واخترب ما خنتربه حنن هنا يف هذه احلياة. قابل نفس الظروف واملحن واتلجارب 

أ يو 19: 30

ب عب 7: 25

ت رو 8: 34

ث 1يو 2: 1

ج عب 4: 15
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هذه  الحظ  أحزاننا.  يشاركنا  آالمنا،  مع  يتعاطف  ضعفنا،  يفهم  فهو  نقابلها،  اليت 

معاصينا.  يف  وال  ذنوبنا،  يف  معنا  يتعاطف  إنه  يقول  ال  الكتاب  إن  بعناية.  الكمات 

بل  ذنوبنا،  مع  يتسامح  وال  يتهاون  ال  املسيح  أن  يه  احلقيقة  ألن  ضعفنا.  يفهم  بل 

وحزينا،  ومسكينا،  ضعيفا،  تكون  حني  شفيعك  هو  هذا  إذن  عليها.  وحيكم  يدينها 

مزايج  ايلوم  أنا  سيدي،  "يا  هل:  وقل  إيله  تعال  معكرا.  ومزاجك  ومغموما،  ومكتئبا، 

فضلك ساعدين." من  مكتئب،  أنا  معكر، 

إنه عرف معىن االضطهاد وسوء  املسيح يشفع فيك. هو فاهم أحوالك وظروفك. 

املعاملة والظلم. هو اخترب كيف يكون احلال عندما يقوم انلاس ضده، حىت صديقه 

ىلع  تطر  ولم  ترتكبها  لم  بأشياء  اآلخرون  يتهمك  حني  وضعك  يفهم  هو  القريب. 

وانلجاح،  اتلقدم  هلم  تتمىن  أنت  يطيقونك!  وال  حيتملونك  ال  وهم  حتبهم  أنت  بالك. 

وهم يتمنون لك اتلأخر والفشل! أنت تريد هلم الفالح، وهم يطعنونك يف الظهر! أنت 

شفيعنا  به.  نتألم  ما  بكل  تألم  سيدنا  نعم،  واجبك!  ذلك  أن  يعتربون  وهم  تدمهم، 

يفهم ضعفنا. أن  قادر 

هل  يعطيه  مرصوف  من  عليه  حيصل  ما  بكل  حيتفظ  أخذ  ودل  عن  قصة  قرأت 

وادله، وأخريا ذهب إىل حانوت يبيع احليوانات األيلفة. ويف نافذة احلانوت أعجبه لكب 

حاول  الرجل  ولكن  الصغري.  الكب  ذلك  يبيعه  أن  اتلاجر  من  وطلب  فدخل  صغري، 

"ملاذا ال تتار  الرجل:  الودل أرص، وأخريا قال هل  يقنعه أن يشرتي لكبا غريه. لكن  أن 

أن  يمكنه  ولن  فرتة  منذ  أصيبت  رجله  ألن  أعرج  الصغري  الكب  هذا  إن  آخر؟  لكبا 

اعدية." بطريقة  يسري 

وبرتها  رجيل  أصيبت  أيضا  "أنا  للرجل:  وقال  ايلمىن  رجله  عن  الودل  شمر  وهنا 

وأعتين  األعرج  الكب  بهذا  أهتم  كيف  أعرف  أنا  وذللك  أعرج.  أيضا  فأنا  الطبيب، 

إياه!" به. أرجوك أن تبيعين 
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عيىس مر فيما تمر فيه، وذللك هو قادر أن يفهم ضعفك.

اكن  ابنه.  مات  عربة  سائق  عن  الاكتب  يتحدث  الرويس68  األدب  من  قصة  يف 

آخر،  إىل  من ماكن  عربته  انلاس يف  ينقل  مرة اكن  الوصف. ويف لك  فائق  األب  حزن 

ابنه، وعن حزنه الشديد، لعل أحدهم يريث هل ويقول  اكن حياول أن خيربهم عن موت 

هل بعض لكمات اتلعزية والتشجيع. ولكن لألسف، يف لك مرة حاول فيها أن يتحدث 

الراكب مشغوال باحلديث عن مرشواعته ومشغويلاته وجتارته وفالحته  عن هذا، اكن 

وماكسبه. وأخريا قرر السائق املسكني أن يتحدث مع حصانه اذلي جير العربة، يلخربه 

قلبه!  نفسه ووجع  وألم  عن حزنه 

يلعزوا  وبراجمهم  وقتهم  يف  ماكن  دليهم  ليس  اذلين  انلاس  قسوة  تبني  قصة  هذه 

تشكو  العربة،  سائق  مثل  تشعر  أنت  ربما  مكوم!  أب  خاطر  يطيبوا  أو  حزينة  نفسا 

إنه  اللك مشغول. لكن عيىس ليس اكنلاس،  وال واحد يصيغ، تنئ وال واحد يسمع. 

ويعزي ويطيب  يفهم  إنه يصيغ ألنينك ورصاخك وداعئك. نلا شفيع  يا أيخ.  يسمعك 

اخلاطر.

لك:  ويقول  ايلوم  أيضا  أنت  يشجعك  بطرس،  تلميذه سمعان  وكما شجع عيىس 

ْن َيْمتَِحنَُكْم َكَما ُيَغْربُِل 
َ
يَْطاُن أ "يَا مصطىف )أو يا فاطمة أو يا عبد القادر(، َطلََب الشَّ

إِيَمانَُك."أ نعم، هو شفيعك. ْجِلَك، ِليَكْ ال َيْفَشَل 
َ
َقْمَح. لَِكينِّ َدَعْوُت اهلَل ِمْن أ

ْ
َفالُح ال

ْ
ال

4( قيامة املسيح ه العربون أننا سنقوم من املوت

املوت.  من  سنقوم  أيضا  حنن  أننا  عربون  نلا  وعد،  نلا  املوت  من  املسيح  بقيامة 

منذ فجر اتلاريخ واملوت هو عدو اإلنسان. حنن ال بد أن نموت. أنا وأنت ولك انلاس. 

من  أيضا  أتباعه  حنن  سيقيمنا  أنه  نلا  ضمان  فهذا  املوت  من  قام  املسيح  ألن  لكن 

أ لو 22: 32-31
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معه.  املوت نلكون 

ألن املسيح قام من املوت، فاذلين ماتوا مؤمنني باملسيح سيقومون هم أيضا. قال 

يَن َماتُوا  ِ
َّ

نَّ اذل
َ
ُعْرُبوُن ىلَعَ أ

ْ
َمْوِت، َوَهَذا ُهَو ال

ْ
َمِسيَح قَاَم ِمَن ال

ْ
نَّ ال

َ
َِقيَقُة يِهَ أ

ْ
الكتاب: "احل

نفسه ألتباعه:  املسيح  وقال  أيضا سنقوم.  أننا حنن  الضمان  هو  هذا  يًْضا."أ 
َ
أ َسيَُقوُموَن 

َستَْحيَْوَن."ب  يًْضا 
َ
أ ْنتُْم 

َ
فَأ يَحُّ  ينِّ 

َ
"أل

قال شاعر عريب:

بمعرفة نظفر  لم  العيش  نفارق 

أي املعاين بأهل األرض مقصود

بها أخباٌر ييجء  الِعلم  تُعطنا  لم 

نقل وال كوكب يف األرض مرصود69 

واملعىن هو: حنن نفارق ادلنيا وال نعلم ملاذا جئنا إيلها، وال إىل أين حنن ذاهبون! 

هذا هو صوت من ال يعرف معىن احلياة مع املسيح ويف املسيح. واجلواب الشايف جلهل 

هذا الرجل هو أن عيىس قام، وهو يريد نلا أن حنيا منترصين وبعدما نموت، نقوم كما 

قام عيىس إىل حياة انلعيم. 

املسيح  موالنا  قهرت  أنك  ظننت  أنت  األهوال،  ملك  يا  موت،  "يا  لوثر:  قال 

فقام حيا! وذللك  قهرك  اذلي  هو  أنه  احلقيقة يه  أيام. لكن   3 القرب  أبقيته يف  ألنك 

من  وأتألم  أحيا  أنا  فيه.ت  يح  أنا  ألين  القرب،  يف  تبقيين  أن  يمكنك  لن  تقهرين،  لن 

أجل اسمه. قد يُطاردين انلاس، وقد حيرمونين من احلياة يف هذه ادلنيا، لكن هذا ال 

يهمين. إنما املهم هو أين لن أبىق ميتا، بل سأحيا مع موالي عيىس املسيح ألين اعرف 

أ 1كور 15: 20

ب يو 14: 19

ت يو 14: 20-19
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أنه يح."70 ومؤمن 

يقول  اآلبدين.  أبد  إىل  معه  نلكون  املوت  من  سنقوم  أيضا  فنحن  قام،  املسيح 

أموات  هم  اذلين  أتباعه  فإن  السماء،  من  عيىس  يرجع  عندما  إنه  الرشيف  اإلجنيل 

قال  اهلواء.  يف  املسيح  ملقابلة  اهلل  بقوة  خُيطفون  أحياء  هم  واذلين  املوت،  من  يقومون 

َماتُوا  يَن  ِ
َّ

اذل نَّ 
َ
أ نُْؤِمُن  َوَكَذلَِك  َمْوِت، 

ْ
ال ِمَن  قَاَم  ُثمَّ  َماَت  ِعيىَس  نَّ 

َ
أ نُْؤِمُن  ُْن 

َ
"حن بولس: 

 ُ
َ

قَاهل ي  ِ
َّ

اذل َكالِم 
ْ
بِال ُكْم  ْرِبُ خنُ ُْن 

َ
حن ِعيىَس.  َمَع  تُوا 

ْ
يِلَأ اهلُل  َسيُِقيُمُهُم  بِِه،  ُمْؤِمنُوَن  َوُهْم 

نَّ 
َ
َماتُوا. أل يَن  ِ

َّ
اذل نَْسِبَق  لَْن   ، يِت 

ْ
يَأ ِحنَي  ْحيَاًء 

َ
أ َنبىَْق  يَن  ِ

َّ
اذل ُْن 

َ
نَا حن نَّ

َ
أ َوُهَو  َنْفُسُه،  َمِسيُح 

ْ
ال

ِمَن  َنْفُسُه  َمِسيُح 
ْ
ال يِت 

ْ
َوَيأ يرَْضُِب،  اهلِل  َوُبوَق  ُينَاِدي،  َمالئَِكِة 

ْ
ال َوَرئِيَس  يَُدوِّي،  ُهتَاَف 

ْ
ال

َمَعُهْم  َْطُف  خنُ ْحيَاًء 
َ
أ َنبىَْق  يَن  ِ

َّ
اذل ُْن 

َ
حن ُثمَّ  َماتُوا،  يَن  ِ

َّ
اذل بِِه  ُمْؤِمنُوَن 

ْ
ال َيُقوُم  ال  وَّ

َ
فَأ َماِء.  السَّ

ُعوا  َشجِّ إَِذْن  بَِد. 
َ
األ  

َ
إِىل َمَعُه  نَُكوُن  َوبَِذلَِك  َهَواِء، 

ْ
ال يِف  َمِسيَح 

ْ
ال نِلَُقابَِل  َحاِب  السَّ يِف 

َكالِم."أ
ْ
ال بَِهَذا  َبْعًضا  َبْعُضُكْم 

لم  لو  هل.  أشياء ال حتق  ادَّىع  إعدام لشخص  موته جمرد  املسيح يصري  قيامة  بغري 

والكراهية ىلع احلب،  اخلري،  انترص ىلع  قد  الرش  لاكن  املوت  قام من  قد  املسيح  يكن 

يف  رجاء  أعظم  الرجاء،  وأعطانا  فائزا  منترصا  قام  املسيح  لكن  احلياة!  ىلع  واملوت 

قيامتنا حنن أيضا من املوت. وألن املسيح قد قام من املوت، حنن اآلن نعلم بكل يقني 

اجلمعة،  يوم  بموته  ونبتهج  وحنتفل  ُنَعيُِّد  حنن  عيوننا.  من  دمعة  لك  سيمسح  اهلل  أن 

األحد! يوم  بقيامته  ونبتهج  وحنتفل  ُنَعيُِّد  وأيضا 

أنه  العربون ىلع  أيضا  أننا سنقوم من املوت، فيه  العربون  وإن اكنت قيامته يه 

يف  وعدك  هل  لك.  أعطاها  مشجعة  لكمة  لك  وحيقق  به،  وعدك  وعد  لك  لك  سيتمم 

كتابه باحلفظ والراعية واألمان والسالم والفوز وانلرص والفرح؟ إذن سوف حيقق لك 

لك هذا. ملاذا أنا متأكد من هذا؟ ألنه قام من املوت.

أ 1تس 4: 18-14
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5( قيامة املسيح تبني أنه هو ديان العالم

يوم ادلين ال بد سيأيت. إن قيامة املسيح من املوت تبنيِّ أنه هو ديَّان العالم. يقول 

ُمُر 
ْ
يَأ َفُهَو  اآلَن  ا  مَّ

َ
أ َْهِل، 

ْ
اجل َهَذا  َعْن  انلََّظَر  َمايِض َغضَّ 

ْ
ال يِف  اهلَل  "إِنَّ  الرشيف:  اإلجنيل 

بَِواِسَطِة  َعْدِل 
ْ
بِال َعالََم 

ْ
ال ِفيِه حُيَاِسُب  يَْوًما  َد  نَُّه َحدَّ

َ
َيتُوُبوا. أل ْن 

َ
أ يَع انلَّاِس يِف لُكِّ َماَكٍن  مَجِ

َمْوِت."أ
ْ
ال ِمَن  قَاَمُه 

َ
أ ْن 

َ
بِأ اْختَاَرُه  نَُّه 

َ
أ َوَبْرَهَن جِلَِميِع انلَّاِس ىلَعَ  اْختَاَرُه.  ي  ِ

َّ
الرَُّجِل اذل

القايض  أو  عنك  يدافع  اذلي  املحام  إما  عيىس  سيدنا  سيكون  ادلين  يوم  يف 

لليوم  تنتظر  كنت  إن  احلياة.  هذه  يف  هنا  وأنت  لك  واالختيار  عليك.  حيكم  اذلي 

اآلخر، تكون الفرصة قد أفلتت من يدك، وضاع لك أمل.

ولسن  كريسيت  ادلكتور  هو  بمعرفتهم  أفخر  كنت  اذلين  املسيح  أتباع  من  واحد 

من  انتىه  قد  اآلن  وهو  أفغانستان.  يف  عيىس  باسم  ينادي  داعية  يعمل  اكن  اذلي 

مرة  ذات  سنوات.  بضع  منذ  األرض  هذه  فرحل عن  انلعيم  إىل جنة  ربه  وداعه  مهمته 

1959 طلب ادلكتور ولسن  ثنا ادلكتور ولسن بهذه الواقعة: يف اعم  كنا يف اجتماع وحدَّ

ملك  شاه  ظاهر  حممد  امللك  عند  يتدخل  أن  املتحدة  الواليات  رئيس  أيزنهاور  من 

الكنيسة  بُنيت  وفعال  كنيسة.  ببناء  ابلالد  تلك  يف  املسيح  ألتباع  يلرصح  أفغانستان 

يف العاصمة اكبول. ولكن يف اعم 1973 طردت السلطات ادلكتور ولسن وآخرين غريه 

وأزاتله  اكبول  يف  الكنيسة  مبىن  احلكومة  هدمت   1973  /7/17 ويف  املسيح  أتباع  من 

من  وإزاتله  امللك  بطرد  أيضا  حكم  ينام  وال  ينعس  ال  اذلي  القدير  ولكن  تماما! 

الُملك منه.  انقالب عسكري وضاع  الليلة!ب فقد حدث  تلك  عرشه يف نفس 

ادلين.  يوم  أيضا يف  ثم  هنا  أعمالك  اذلي حيكم ىلع  ادليَّان  هو  هو عيىس؟  من 

العالم. ديان  نعم هو 

أ أع 17: 31-30

ب قارن دانيال 5: 31-30
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فوق  من  وقفزا  احلواجز  واخرتقا  الليل  ظالم  يف  السجن  من  قاتالن  هرب 

توقف  سيارة.  صادفا  حيث  العموم،  الطريق  إىل  وصال  حىت  املزارع  وعربا  السور 

قائد  ولكن  فوافق.  القطار  حمطة  إىل  يأخذهما  أن  منه  فطلبا  السيارة،  صاحب 

يتجه  أن  من  وبدال  أمه!  قتال  اللان  املجرمان  هما  أنهما  برسعة  أدرك  السيارة 

السلطة  من  اإلفالت  ربما  الرشطة!  قسم  إىل  برسعة  قادهما  يريدان،  حيث  إىل  بهما 

اآلخر؟ ايلوم  ومن  تعاىل  اهلل  قضاء  من  اإلفالت  يمكن  فهل  صعب،  أمر  األرضية 

قالت املالئكة عن عيىس بعدما قام من املوت إنه يح. وقال هو عن نفسه: "أنا 

يح." وهذه يه الرسالة اليت يعلنها القرب الفارغ. عيىس قابل العدو، أي الشيطان، ىلع 

ساحة القتال وهزمه. لم يمكن للقرب أن حيتويه ويمسكه ويبقيه داخله، فقام منترصا.

إن  أما  الشيطان.  ىلع  أيضا  وتنترص  حتيا  الرسالة،  هذه  تقبل  كنت  إن  وأنت، 

فيقول  الرشيف  اإلجنيل  عنها  يتحدث  أخرى  قيامة  فهناك  الرسالة  هذه  ترفض  كنت 

إن غري املؤمنني بعيىس سيقومون أيضا من املوت ويقفون أمام عرش ادليان يلحكم 

أيضا، لكن  سيقومون  به  املؤمنني  إذن غري  املسيح.  لرفضهم  األبدي  باهلالك  عليهم 

األبدي. اجلحيم  املخيف وعذاب  الرهيب  ادلين  بل يلوم  للحياة،  ال 

ماذا يَطلب اهلل منك يف ضوء الصليب والقيامة؟

املسيح مات وقام من أجلك. وأنت اآلن تدرك صحة هذا. يف صليبه فداؤك، ويف 

قيامته حياتك. فماذا تعمل اآلن؟ عليك واجبات ومسئويلات، ليك يمكنك أن تعيش 

هل ومعه، وتمجد اسم فاديك وربك من يوم إىل يوم.

1( أن تدرك خطورة املعصية وتطلب من اهلل املغفرة   

القدير.  حق  يف  إهانة  يه  اخلطيئة  خطري.  يشء  املعصية  أن  ندرك  أن  جيب 



293

ال  هني.  أمٌر  املسيح  رفض  أن  تظن  ال  اهلل.  عن  وتبعده  اإلنسان  تفصل  اخلطيئة 

عن  اجلحيم  ومن  اذلنب  من  انلجاة  إماكنية  عن  أبدا  الرشيف  الكتاب  يتحدث 

طريق  عن  بل  حياتنا.  يف  وتعايلمه  مبادئه  تطبيق  أو  املسيح  حبياة  التشبه  طريق 

ىلع  نلحصل  اهلل  طريقة  يه  هذه  للنجاة.  الوحيدة  الطريقة  يه  هذه  بدمه.  الفداء 

ولواكنوا  حىت  ألطفاهلم  ادلم  نقل  يرفضون  وادِلين  عن  سمعت  واحلياة.  الغفران 

السلطات  تدخلت  احلاالت  بعض  ويف  وعقائدية.  دينية  ألسباب  وذلك  خطر،  يف 

لكن  الطفل.  حياة  إنقاذ  أمكن  احلاالت  أغلب  ويف  للطفل،  ادلم  نقل  وفرضت 

سلطات  هناك  يكون  لن  األبدي.  املوت  سيالقون  املسيح،  دم  يرفضون  اذلين 

املسيح  بدم  يه  انلجاة  إن  وسيط.  أو  شفيع  هناك  يكون  ولن  أجلهم،  من  تتدخل 

احلياة. هذه  يف  هنا 

اهلل  حق  يف  أخطأت  أنك  تدرك  أن  جيب  األعذار!  اتلماس  عن  أيخ  يا  كف 

تعاىل. 

الصفح  املسيح  من  تطلب  أن  جيب  املعصية،  خطورة  تدرك  أن  بعد  ثم 

لك.  يغفر  أن  يستطيع  غرُيه  أحَد  فال  هو،  حقه  يف  أخطأت  أنت  والغفران. 

اطلب منه أن يغفر لك

ملكة مجيلة اكن لك همها أن تقيض يومها ترتفه وتتزنه يف حدائق قرصها، وتنظر 

مشوهة  فرتكها  به،  وأصيبت  اجلدري،  مرُض  بالدها  هاجم  بماهلا.  معجبة  املرآة  إىل 

الوجه. فما اكن من امللكة إال أن أمرت بتحطيم لك مرآة موجودة يف القرص ليك ال ترى 

قبيحا. اذلي صار  وجهها 

صحيح  حاهلا؟  يتغري  املرايئ،  بتحطيم  أنه  تظن  اكنت  هل  امللكة!  هذه  مسكينة 

أنِت  هل  يوم.  بعد  يوما  يرونه  اآلخرون  اكن  ولكن  القبيح،  شكها  ترى  ال  أصبحت 
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يروا  ال  ليك  اآلخرين  تديع  أن  يمكنك  أنه  تظنني  هل  الفتاة؟  أيتها  امللكة  هذه  مثل 

احلالة اتلعيسة اليت رصِت عليها؟ هل أنت مثل هذه امللكة أيها الرجل؟ هل تظن أنك 

إيلها؟ اليت وصلت  والقباحة  أن تيف معصيتك وجريمتك  تقدر 

اذلنوب.  مغفرة  تمنحك  ال  والصاحلات  واتلقوى  اتلدين  أن  أيخ  يا  صدقين 

قص  فن  قيمة  يبني  معِرضا  يقيموا  أن  السنوي  مؤتمرهم  يف  احلالقني  من  فريق  قرر 

يعيش بني  منبوذا مهَمال  انلاس، وجدوا شابا  الفكرة يف  تأثري  ولزيادة  وأهميته.  الشعر 

ونظفوه.  ومحموه  حليته  هل  وحلقوا  شعره  هل  وقصوا  فأخذوه  الزبالة،  وأكوام  القاذورات 

فن  تفوق  يلبينوا  وافتخار،  بزهو  معِرِضهم  يف  ووضعوه  أنيقة،  جديدة  ثيابا  ألبسوه  ثم 

أنيقا  وقورا  يلصري  املهَمِل،  املنبوِذ  اإلنسان  شلك  تغيري  يف  احلالقني  ومهارة  احلالقة 

. نظيفا

إىل  الشاب  رجع  حىت  املعِرِض،  انتهاء  بعد  أيام  بضعُة  تمض  لم  لألسف،  ولكن 

الغايلة  األنيقة  اجلديدة  بمالبسه  الزبالة،  أكوام  بني  انلاس  بعض  فرآه  األوىل،  حياته 

احلالقني  إن  واتلعاسة.  القذارة  من  مزرية  وهو يف حالة  وتشعث شعره،  توسخت،  وقد 

وه من اخلارج، جعلوا مظهره أنيقا حمرتما من اخلارج فقط. لكن طبيعته ادلاخلية  غريَّ

تتغري. لم  املزرية  احلالة  للبقاء يف هذه  تدفعه  اليت  انلفسية  ومشالكه 

ما  بغري  اخلارج  يف  وتبدو  نفسك  تنظف  أن  حاولت  مهما  أيخ،  يا  كذلك  وأنت 

وعفن  وقاذورات  األخالقية،  الزبالة  أكوام  إىل  دائما  سرتجُع  ادلاخل،  من  عليه  أنت 

ابلعيدة عن عيىس. املريضة  انلفس 

يف حديث طال أكرث من ساعة حاول رجل متعلم مهذب أن يثبت يل أنه شخص 

صالح، وأنه حلسن أخالقه ال بد أن يمن اهلل عليه بانلعيم! وأنا متأكد أين إن سأتلك يا 

صدييق ستقول يل نفس اليشء وأنك طيب وصالح. ولكن دعنا نرتك آراءنا يف أنفسنا 

بشأن أخالقنا وأعمانلا. الرشيف  يقوهل اإلجنيل  ما  جانبا ونفحص لكمة اهلل، لنى 
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اكن  لزيوره.أ  عيىس  إىل  نقديموس  اسمه  ادلين  قادة  من  رجل  جاء  مرة  ذات 

والعبادات.  والرشيعة  والعقيدة  ادلين  أصول  يف  متبحرا  واعملا  مهذبا  فقيها  نقديموس 

من  فيه. لكن  وال عيب  عليه  لوم  ال  انلاس شخصا اكمال،  أمام  الظاهر  اكن حبسب 

حسنا.  متدين،  "أنت  عيىس:  هل  قال  الزيارة  هذه  يف  عيىس  إىل  جاء  ملا  أنه  العجيب 

من  تودل  أن  حتتاج  أنت  جديدة.  حياة  إىل  حتتاج  أنت  ينفعك!  لن  تدينك  ولكن 

جديد!" 

ال شك أن هذه العبارات اليت نطق بها عيىس هزت هذا الرجل وحريته وأذهلته، 

السمعة! السرية وطيب  اخللق وحسن  ومستقيم  تقيا  نفسه  يعترب  ألنه اكن 

الصالة  جيب،  كما  بالفرائض  وتقوم  وتيق  طيب  أنت  ربما  أيخ،  يا  أيضا  وأنت 

تدينُك  اكن  مهما  ألنه  روحية،  حياة  إىل  حتتاج  أنك  هو  املهم  ولكن  والزاكة،  والصوم 

هذه  لكن  وتتحرك.  وتسمع  وتتكم  وتأكل  تتنفس  أنت  صحيح  روحيا.  ميت  أنت 

واملعايص  باذلنوب  ميت  أنت  جديدة.  حياة  هو  يعوزك  واذلي  فقط،  باجلسم  حياة 

وحتتاج أن تودل من جديد.

فلما قال عيىس نلقديموس: "أنت حتتاج أن تودل من جديد"، قال هل نقديموس: 

أجابه  ذلك؟"  يلتم  أمه  بطن  يدخل  هل  جديد؟  من  يودل  أن  لإلنسان  يمكن  "كيف 

عيىس: "أنت ال تفهم يا نقديموس فإين أحتدث عن الوالدة الروحية اليت تتم بقوة روح 

اهلل تعاىل يف قلب اإلنسان." 

هذا يعين أن اتلدين ال يدل ىلع أن قلبك من ادلاخل طاهر. إن الصالة والصوم 

بها  تقوم  اليت  والصاحلات  احلسنات  إن  عنك.  يرىض  تعاىل  اهلل  أن  تعين  ال  والزاكة 

املسيح  عيىس  إىل  وقلبك  نفسك  تسلم  أن  حتتاج  إنك  بل  ادلين.  يوم  من  تنقذك  ال 

كما  جديدا،  شخصا  فتصري  املبارك،  القدوس  بروحه  اجلديدة  الوالدة  هذه  يلمنحك 

أ يو 3: 21-1
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وجاء  القديم،  زال  جديدة.  خليقة  فهو  للمسيح،  ينتم  واحد  اكن  "إن  اإلجنيل:  يقول 
اجلديد."أ

صدييق، ربما أنت من اعئلة تتصف باتلدين واتلقوى، لكن العائلة لن تنفعك 

غرُيك  ينفعك  فلن  بنفسك،  نفسك  عن  حسابك  تصيفِّ  أن  حتتاج  أنت  ادلين.  يوم  يف 

إىل  ويغري شقايئ  ذنويب  يغفر  أن عيىس  أرى  أنا  "صحيح،  تقول  ربما  احلساب.  يوم  يف 

أيخ،  هل؟"  وأسلمت  املسيح  إىل  حتولت  أنا  إن  عين،  انلاس  سيقول  ماذا  لكن  فرح، 

ليك أرد عليك دعين أحيك لك قصة األمرِي اهلندي اذلي ُهِزَم يف معركة ضد أمري آخر. 

بايق  مع  أمامه  القدمني  حايِفَ  يسري  أن  املهزوم  األمري  وأمر  فيله  املنترص  األمري  ركب 

مثيل  أمريا  يرون  حني  عين  انلاس  يقول  "ماذا  وقال:  املهزوم  األمري  غضب  األرسى! 

بعد  تسمع  "لم  املنترص:  هل  فقال  وماكنيت!"  لكراميت  إهدار  هذا  القدمني؟  حايف  يسري 

إىل  مملوًء  اللنب  من  واعء  أيضا  وستحمل  بل  وفقط،  حافيا  تسرَي  لن  إنك  أوامري!  بايق 

واحدة، ضاعت رأسك!" نقطة  ولو  منه  انسكب  فإن  آخره، 

محل األمري املهزوم واعء اللنب وسار حافيا وتقدم حبذر شديد حىت انتىه املوكب 

عنك؟"   انلاس  قال  "ماذا  املنترص:  األمري  فسأهل  واحدة!  نقطة  منه  تنسكب  أن  دون 

فلم  وسطها.  مررنا  اليت  الكثرية  اجلماهري  من  خملوق  إىل  أنظر  لم  سيدي،  "يا  فأجاب: 

اللنب!" أتطلع ألن حيايت اكنت معلقة يف واعء  أجتارس أن 

أيخ ال تفكر يف ما يقوهل انلاس عنك إن أنت أسلمت لعيىس املسيِح. إن حياتك 

القرار. اخلادلة، إن سعادتك ادلائمة معلَّقة يف هذا 

أجدادك  وعقيدة  عقيدتك  ترتك  أن  تستطيع  ال  إنك  تقول  أن  تريد  ربما  أو 

األقدمني! عجبا! هل تسمح لغريك أن يقرر لك عقيدتك ومصريك؟ إذن فأين الشجاعة 

إياه؟ أين حرية الفكر؟  واالستقالل الفكري؟ أين اذلاكء اذلي منحك اهلل 

أ 2كور 5 :17
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أنت حتتاج إىل عيىس ألنه هو وحده يغفر لك وجيعلك صاحلا حبق يف نظر اهلل. 

اطرح عنك يا أيخ- واطريح عنك يا أخيت- األسمال ابلايلة واملالبس القذرة اليت ال 

ويعِطيَك  احلق،  الصالح  رداء  فيُلِبَسك  هل  نفسك  وأسلم  اآلن  إىل عيىس  وتعال  تسرت، 

اجلديدة.  احلياة 

سطح  حتت  بأكمله  كيلومرتا  يغطس  أن  حيتاج  ال  اإلنسان  أن  ميع  تتفق  أنت 

ترتكب  أن  وأنت ال حتتاج  بضعة سنتيمرتات تكيف!  إن  بل  يموت غرقا.  ليك  املاء 

اجلحيم. يف  اهلالك  إىل  يؤدي  لعيىس  رفضك  جمرد  بل  تهلك،  ليك  والكبائر  املوبقات 

عيس يزيل عنك ذنوبك فيحول يأسك إىل أمل، وفشلك إىل فالح

يصف  انلبُّ  إشعيا  قال  ايلأُس.  حيطمها  انلاس  قلوب  بالفشل.  مملوء  العالم  هذا 

َوَيْصُمُت  َفْرَحاِننَي، 
ْ
ال لُكُّ  "ينَِئُّ  أيامه:  انلاس يف  استولت ىلع  اليت  والفشل  ايلأس  حالة 

حاتلك  يه  هذه  ربما  ُعوِد!"أ 
ْ
ال َعْزُف  َوَيْصُمُت  َمرِِحنَي، 

ْ
ال َصْوُت  َويَْسُكُت   ، فِّ ادلُّ َطَرُب 

زفرات  باذلات!  أنت  تصفك  الكمات  هذه  ربما  لك،  واقعية  صورة  هذه  ربما  ايلوم، 

انلاس.  وجوه  ىلع  والعناء  ايلأس  عالمات  أرى  أذهب  حيثما  الفشل..  دموع  ايلأس.. 

ربما حصلت  أنيقة،  ترتدي مالبس  ربما  اخلارج،  من  مظهر طيب  تبدو يف  أنت  ربما 

ولكن  ممتعة..  رحلة  سافرت يف  أو  تزوجَت،  أو  أو ىلع عمل حمرتم،  شهادة اعيلة،  ىلع 

والضياع!  بالوحدة  يشعر  قلبك 

أو ربما مررت يف اختبار مرير، كموت عزيز حبيب، أو أصابك مرض بال عالج 

أعماق  إىل  احتال عليك قريب وخانك، مما دفع بك  أو  أو غدر بك صديق،  أو شفاء، 

والقنوط. والفشل  ايلأس 

ذات يوم أخذ صديق يل ابنَه الصغري إىل أكرب َميدان يف اعصمة بالده. قال األب 

أ إش 24 : 8-7
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البنه: "تعال ايلوم نَِعدُّ األشخاص اذلين يضحكون أو يبتسمون يف هذا امليدان الكبري 

ويتطلعان  انلاس  يراقبان  وهما  طويال  وابنه  األب  وسار  بانلاس."  يعج  اذلي  الشاسع 

هنا وهناك.. لك الوجوه اعبسة… ال ابتسام، وال ضحك... ال فرح وال مرح… وفجأة 

الودل: "هنا يا أب.. لقد وجدته، انظر إىل ايلمني، فهذا رجل يضحك!" حقا ما أقل  قال 

وأنت  تميش  ما  كثريا  أنك  يف  السبب  ما  أتعرف  أحزانها!  أكرث  وما  احلياة،  ابتسامات 

الرأس؟ مطرق 

ويعزم  والسعادة،  والفالح  باخلري  يتفاءل  واملرح،  بالفرح  الشاب  يبدأ  ما  كثريا 

ولكن  وطاقاته.  وإماكنياته  وفنه  بعلمه  البرشية  آالم  وخيفف  اإلنسانية  خيدم  أن 

ر آماهل تلتمىش مع واقع احلياة.  عندما يصل إىل طور الرجولة، يظن أنه يستطيع أن يطوِّ

إنما هو أحالم بعيدة املنال. ثم تأيت الشيخوخة فيدرك أن ما اكن يرجوه 

يالحقنا  السعيدِة  ومناسباتها  الطيبة  ومواسمها  احلياة  أفراح  بعض  يف  حىت 

والفرس،  ايلونانيني  بني  ماراثون  موقعة  بعد  أنه  القديم  اتلاريخ  يف  حُيىك  الفشُل. 

أثينا يلبرش أهلها بانتصار جيوشهم ىلع الفرس. فدخل جملس  وصل جندي جريح إىل 

سقط  حىت  عبارته  من  ينتيه  اكد  وما  افرحوا!"  انترصنا!  "انترصنا!  وهتف:  األعيان 

انلرص. يتمتع حبالوة  لم  لكنه مسكني  انترص،  ميتا. 

يذكرين  وهذا  احلياة.  هذه  صحراء  يف  ضائع  أنك  هو  ويأسك  فشِلك  علُة  ربما 

سحيقة  عميقة  حفرة  حافة  ىلع  ويسري  عاكزه  ىلع  يتوكأ  اكن  أعىم  عجوز  رجل  بقصة 

األرض  يتحسس  وأخذ  فاحنىن  الرجل،  يد  من  العاكز  وقع  وفجأة  بذلك.  يعلم  ال  وهو 

احلفرة  فهوى يف  لليسار  يبحث، خطا خطوة  بينما هو  العاكز. ولكنه لألسف  لعله جيُد 

وأنت  يأسك  يف  ربما  األعىم.  الرجِل  هذا  مثل  أنت  ربما  ومات.  عظامه  وحتطمت 

تبحث عن العاكز اذلي يمكنك أن تستند عليه، تكون ىلع وشك أن تضع رجلك يف 

أنت يف خطر!  مميتة.  حفرة سحيقة 
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فشلك  ويبدل  أمل  إىل  يأسك  يغري  وحَدُه  هو  ينقذك.  أن  يقدر  عيىس  أيخ، 

بالفالح وانلرص. إن اكن احلزن يشوه لك مجاَل احلياة، إن اكن ايلأس جيعلك متملمال 

تعاىل  اهلل  باسم  هنا  فأنا  والفشل؛  القنوط  غري  احلياة  يف  ترى  ال  كنت  إن  متذمرا، 

احلياة  رسالَة  والفالح،  وانلجاح  والغفران  والصفح  والرجاء  األمل  رسالَة  ألبلغك 

فاديك. املسيَح هو  انلور. ألن عيىس  املرشقة، رسالَة  املبتهجة 

2( أن تتوب وتؤمن باملسيح 

َوآِمنُوا  َفتُوُبوا  َمْملََكتَه،  يُِقيَم  ْن 
َ
أ اهلُل  وَْشَك 

َ
َوأ َوقُْت، 

ْ
ال "َحاَن  املسيح:  قال 

بانلدم  أشعر  اهلل.  إىل  وأرجع  املعايص  ارتكاب  أتوقف عن  أن  اتلوبة يه  ى."أ  برُْشَ
ْ
بِال

رمحة  إىل  أحتاج  وأين  اذلنب،  سطوة  أمام  ضعيف  أين  وأدرك  املعصية،  ارتكبت  ألين 

الصفح. هذه  اهلل  وأطلب من  املعصية،  اجتايه ألهرب من  أغريِّ  أن  فأقرر  القدير،  اهلل 

يه اتلوبة حسب مفهوم إجنيل املسيح. اتلوبة احلقيقية جيب أن تكون جادة وصادرة 

القلب. من 

صادقة،  غري  توبتهم  لكن  اخلطأ،  ارتكبوا  بأنهم  يعرتفون  اذلين  ابلعض  هناك 

وبعد فرتة من الوقت يرجعون إىل نفس األعمال واتلرصفات اليت ظنوا أنهم هجروها.

وََشْعِب  نَا 
َ
َوأ َصاِلٌح،  اهلُل  ُت! 

ْ
ْخَطأ

َ
أ َة  َمرَّ

ْ
ال "َهِذهِ  وهارون:  ملوىس  مرص  ملك  قال 

لكن  ُهنَا."ب  َتبَْقْوَن  فَال  ْطِلُقُكْم 
ُ
َسأ رَبَِد. 

ْ
َوال الرَّْعِد  ِمَن  َكَفانَا  اهلِل.   

َ
إِىل اْبتَِهال  اٌر.  رْشَ

َ
أ

إِينِّ  ُت. 
ْ
ْخَطأ

َ
"أ للمالك:  بلعام  وقال  به.  ووعد  أقر  عما  فرتاجع  توبته صادقة،  لم تكن 

إن  هلك.  وأخريا  طريقه  يف  استمر  لكنه  تِلَُقاِوَميِن."ت  ِريِق  الطَّ يِف  َواقٌِف  نََّك 
َ
أ ْعلَْم 

َ
أ لَْم 

أ مر 1: 15

ب خر 9: 28-27

ت عد 22: 34
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املعصية. الكف عن  بد من  اتلوبة حقيقية وصادقة فال  اكنت 

توبوا  نفسه:  قال هو  لقد  باملسيح.  باإليمان  اتلوبة مصحوبة  أن تكون  ثم جيب 

وآمنوا بالبرشى. أي آمنوا باألخبار الطيبة املفرحة. هذه األخبار السارة يه أن عيىس 

باملسيح  اإليمان  باإليمان بعيىس.  اتلوبة مصحوبة  أن تكون  نعم، جيب  لفدائنا.  جاء 

وتنظفه،  خزنيًرا  تغسل  أن  يمكنك  جديدة.  حياة  ألحيا  القوة  ويعطيين  طبيعيت،  يغريِّ 

حني  لكن  دارك،  إىل  به  وتأيت  رقبته،  حول  اذلهب  من  طوقًا  وتضع  بالعطر،  وترشه 

ال  إنه   ! تتغريَّ لم  طبيعته  ألن  والقاذورات،  الوحل  يف  يلقفز  فرصة  أول  يتحني  تطلقه 

تنفع. باملسيح ال  اإليمان  بغري  اتلوبة  يزال خزنيًرا. 

فَْوَق  ُرفِْعُت  َمىَت  نَا 
َ
"َوأ فقال:  الصليب  نتائج  أهم  من  واحدة  عن  عيىس  حتدث 

"بَِهَذا  املسيح  بأن  هذا  ىلع  الكريم  الويح  وُيَعلِّق  انلَّاِس."  يَع  مَجِ  َّ إِيلَ ْجِذُب 
َ
أ رِْض، 

َ
األ

الصليب.  موته ىلع  هنا عن  يتحدث  إنه  بَِها."أ  َسيَُموُت  الَّيِت  ِريَقِة  الطَّ  
َ

إِىل َشاَر 
َ
أ َكالِم 

ْ
ال

عن  إيله  انلاس  جيذب  نعم،  إيله.  انلاس  جيذب  الصليب  فوق  ُرفع  مىت  إنه  يقول  إنه 

أن  انلاس  إجبار  والقهر، وال عن طريق  العنف  طريق موته من أجلهم! ال عن طريق 

يغريهم  بأن  وال  إيله،  يأتوا  لم  إن  اجلزية  عليهم  ويفرض  يهددهم  بأن  وال  إيله،  يأتوا 

بغنيمة احلرب إن انضموا إيله! بل بمحبته هلم، وتضحيته من أجلهم، وموته فداء هلم!

بينما اكن معلقا ىلع الصليب يف عذاب، جذب اللص اتلائب اذلي اكن ىلع حافة 

املاليني  جيذب  وهو  الوقت،  ذلك  ومنذ  الفردوس!  إىل  اجلنة؛  إىل  معه  وأخذه  اهلالك، 

كما  الضالة.  انلفوس  ويرد  القاسية،  القلوب  يذيب  املسيح  صليب  إن  وفدائه.  حببه 

َمَحبَِّة."ب 
ْ
ال َوَرَوابِِط  اللُّْطِف  بَاِل  حِبِ ْجِذُبُهْم 

َ
"أ يقول الويح الكريم يف كتاب انلب هوشع: 

. وحنن حني 
ً

أنا ال أحتاج إىل براهني وأدلة ليك أؤمن باملسيح. أنا أحبه ألنه أحبين أوال

أ يو 12: 33-32

ب هو 11: 4
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أو  تزيد من واليئ هل، ومئة اعرتاض  لن  برهان  ألف  أو  برهان  مئة  فإن  حنب شخصا، 
أنا أحبه وهو حيبين. وهذا هو أساس عالقتنا.أ أبدا فيه.  ألف اعرتاض لن تشككين 

انلاس  ويتحدث  ابلالد،  يف  احلداد  السلطات  تُعِلُن  رئيس،  أو  ملك  يموت  حني 

الوقت يُنىس تدرجييا  الفقيد وماكرمه وعن أخالقه وحماسنه. ولكن بميض  عن مآثر 

قوة  فإن  املسيح  عيىس  سيدنا  أما  تأثريه.  وينتيه  انلاس  فكر  من  تماما  يضيع  حىت 

فهو  وذللك  األبد.  إىل  وسيتذكرونه  انلاس  يذكره  موته  وبسبب  موته.  يف  يه  جاذبيته 

تائبا  إيله  يأيت  من  بكل  يرحب  مفتوحتني  بذراعني  يقف  وانترص،  قام  بعدما  ايلوم، 

مؤمنا. راجعا 

رجل غين اكن حيب مجع اللوحات الفنية ورسوم املناظر ابلديعة. اكن ابنه الشاب 

فنانا ولكنه ذهب إىل احلرب لدلفاع عن بالده، وهناك ليق مرصعه. حزن األب جدا، 

دار  باب  ىلع  صغريا  صندوقا  حيمل  شاب  قرع  املحزن،  انلبأ  وصول  من  شهور  وبعد 

وهذا  حمقق،  موت  من  أنقذين  "ابنك  وقال:  املنكوب  لألب  نفسه  الشاب  قدم  األرسة. 

الصندوق حيوي بعض ما تركه  الصندوق لألب. اكن  أقل ما يمكن أن أعمله." وقدم 

املتويف وخاصة صورة هل مرسومة بيده.  االبن 

ونصت وصيته ىلع  ورثة،  هل  لم يكن  وألنه  أيضا.  األب  ومات  األعوام،  ومرت 

احلرب.  يف  مات  اذلي  االبن  بصورة  املزاد  بدأ  ذلك.  بعمل  السلطات  قامت  ابليع، 

للناس.  بالنسبة  كبرية  قيمة  ذات  تكن  لم  فيه  لرشائها،  أحد  يتقدم  لم  ولألسف 

حدائق  يف  اعمال  اكن  رجل  تقدم  وأخريا   .
ً

أوال الصورة  بيع  ىلع  أرص  املنادي  ولكن 

الرثوة، وألنه اكن فقريا دفع مبلغا زهيدا واشرتى الصورة. صاحب 

وهنا نزل املنادي باملطرقة وأعلن انتهاء املزاد! وملا اعرتض احلارضون، رشح هلم 

أن وصية الرجل تنص ىلع رشط رسي ال نبوح به إال بعد انتهاء املزاد. هذا الرشط هو 

أ 1بط 1: 9-8
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أن من يشرتي صورة االبن حيصل ىلع لك الرثوة بال مقابل!

لَيَْسْت  اهلِل،  اْبُن   ُ
َ

هل لَيَْس  َوَمْن  َيَاُة. 
ْ
احل  ُ

َ
هل االْبُن،   ُ

َ
هل "َمْن  الرشيف:  اإلجنيل  يقول 

رَْسلَُه."ب
َ
ي أ ِ

َّ
َب اذل

َ
ُلُوِد."أ ويقول أيضا: "َمْن ال يُْكِرُم االْبَن، ال يُْكِرُم األ

ْ
ُ َحيَاُة اخل

َ
هل

ألين  جديدا  إنسانا  رصت  حقا  أنا  جديدة.  خليقة  نصري  باملسيح  نؤمن  حني 

وضعت ثقيت يف املسيح، ألين توكت عليه وأسلمت نفيس إيله. 

ويف  خطرية.  حاتله  وأصبحت  ادلم  من  كبرية  كمية  وفقد  فقري  رجل  نزف 

ذلك  يف  وتصادف  حياته.  يلنقذوا  دمه  نوع  من  كمية  عن  يبحثون  أخذوا  املستشىف 

الفقري.  الرجل  حالة  عن  وعلم  املستشىف  يزور  اكن  املالكة  العائلة  من  أمريا  أن  ايلوم 

وفعال  املسكني.  دم  نوع  نفس  من  يكون  لعله  دمه  خيتربوا  أن  األطباء  من  فطلب 

الطبيب  جاء  الصباح  ويف  الرجل.  حياة  أنقذت  دمه  من  بكمية  األمري  فتربع  اكن. 

للمريض  الطبيب  احنىن  العابرة،  العادية  اتلحية  من  بدال  ولكنه  الفقري،  لزيور  املكف 

قال  ميع؟"  هذا  تعمل  ملاذا  الطبيب،  "سيدي  وقال:  املريض  اندهش  يده.  وقبل  الفقري 

الطبيب: " يا سيدي! إن دم امللوك واألمراء جيري اآلن يف عروقك!"

األرباب،  ورب  امللوك  ملك  دم  عروقك  يف  جيري  للمسيح،  حياتك  تُسلم  حني 

فيغريك وجيعلك إنسانا جديدا. قرأت أنه يف احلروب الصليبية اكن من ضمن األرسى 

اذلين أخذهم صالح ادلين واحد من جنود ريتشارد قلب األسد. توسل ذلك اجلندي 

تموت  قد  هل  حمبتها  من  زوجته  أن  حبجة  بالده  إىل  يلعود  يطلقه  أن  ادلين  صالح  إىل 

ستنساك  تموت  أن  "بمجرد  هل:  وقال  اجلندي  من  ادلين  صالح  سخر  عليه.  حزنا 

امرأتك وتزتوج من رجل آخر." ثم حتداه صالح ادلين وقال: "إن اكنت زوجتك تقطع 

ذراعها وترسلها يل، يبني هذا يل أنها فعال حتبك فأطلق رساحك!" وفعال أرسلت املرأة 

أ 1 يو 5: 12
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ذراعها فأطلق صالح ادلين زوجها فرجع إيلها ساملا." ايلد املقطوعة اكنت برهان حمبة 

الزوجة لزوجها. وايلوم، ليست يد املسيح املقطوعة، بل جسمه املكسور ودمه املسفوك 

برهان حمبة اهلل لك يا أيخ ويا أخيت!

فيه. اإليمان هو االتكال ىلع  إين أطلب منك أن تؤمن بعيىس. أن تضع ثقتك 

اهلل. إبراهيم أطاع اهلل وأخذ ابنه ووضعه ىلع منصة القربان يلقدمه ضحية هلل تعاىل. 

وهناك أدرك أن اهلل يريد نلا احلياة ال املوت، وانلمو ال االنكماش، وابلهجة والفرح 

، خملص، يمكن االتكال عليه. ال الكآبة واحلزن. إن اهلل أمني ، ويفٌّ

يد  من  تهرب  لن  اهلل.  غضب  من  اهلروب  يمكنك  لن  الصليب،  رفضت  إن 

انلباتات.  متخصصا يف علوم  داره. اكن  من  بالقرب  يتزنه يف حقول  القدير. اكن رجل 

جدا  فاستغرب  وفحصها  الرجل  اقرتب  حوهلا.  ما  لك  عن  تتلف  زهرة  الحظ  وفجأة 

هلذا  اجلنوبية.  أمريكا  هو  موطنها  بل  أبدا،  بالده  يف  تنمو  ال  اعدة  الزهرة  تلك  ألن 

ىلع  وطرق  األرض  صاحب  دار  إىل  فذهب  أكرث،  بعناية  ويدرسها  يفحصها  أن  أراد 

ابلاب وترجاه بأن يسمح هل بأن يقتلع انلبات بملته دلراسته. ولكن صاحب األرض 

الزائر وطلب منه أن يبتعد عن أرضه فورا. اضطرب ورفض رجاء 

األرض  حيفر  وأخذ  صغرية  فأس  ومعه  انلباتات  اعلم  رجع  الليل،  يف  ولكن 

هناك  أن  واكتشف  كريهة  رائة  يشم  بدأ  حني  رعبه  اكن  وكم  انلبات.  ليستخرج 

قُِبَض ىلع صاحب  وملا  الرشطة.  وأبلغ  برسعة  الرجل  انسحب  انلبات.  ميت حتت  جثة 

األرض، اعرتف أن أخاه جاء لزيوره من أمريكا اجلنوبية، وحدث خالف بني االثنني 

األخ  أن  اجلميع  أدرك  وهنا  ابلقعة.  تلك  يف  ودفنه  الزائر  أخاه  فقتل  املرياث،  بشأن 

يزرعها  أن  يريد  اكن  أنه  يبدو  انلبات.  ذلك  بذور  بعض  جيبه  يف  حيمل  اكن  الزائر 

هناك. وملا مات نبتت ابلذور. وأشارت إىل اجلريمة.  هذه قصة تبني أنه يف احلقيقة من 

تهرب  أن  أصعب  هو  والعدل، فكم  والقضاء  الرشطة  يد  من  قاتل  يهرب  أن  الصعب 



304

أنت من عقاب اهلل بسبب رفضك فداءه ورمحته.  ذللك أشري عليك يا أيخ، ال تعاند. 

ال ترفض حب اهلل لك. ال ترفض تضحية املسيح من أجلك. 

3( أن تتبع عيس كتلميذ أمني هل

تكون  أن  يعين  هذا  هل.  أمينا  وتابعا  تلميذا  تلكون  اخلطيئة  من  أنقذك  املسيح 

بالقرب منه، يف صحبته، وتتعلم منه. أن تكون  دائما معه. أن تسري معه. أن تكون 

عن  حياتك  وتُعربِّ  سلوكك،  يف  نوره  وتبث  يديه،  ىلع  تتدرب  أن  يوم.  لك  مدرسته  يف 

احلياة  تلحيا  الروحية  القوة  ىلع  حتصل  عيىس  من  قريبا  تكون  عندما  أنت  حياته. 

املنترصة.  الغابلة 

ْن 
َ
أ َراَد 

َ
أ "َمْن  نلا:  املسيح  قال   . اهلنيِّ باألمر  ليس  اتِّباعه  أن  يه  احلقيقة  لكن 

َوَيتْبََعيِن."أ َصِليبَُه  َوحَيِْمَل  َذاتِِه،  َعْن  َيتََخىلَّ  ْن 
َ
أ َعلَيِْه  َفيَِجُب  يَتْبََعيِن، 

بعض  بتحويرها  وقمت  الكتاب71  علماء  أحد  تيلها  قصة  قرأت  فرتة  منذ 

انلاس تسكن يف مبىن ضخم مغلق وليس هل  القصة يه عن مجاعة من  اليشء. هذه 

العالم  إىل  خيرج  أن  ألحد  يمكن  فال  بالرتاب.  اكتست  قليلة  نوافذ  فيه  إنما  أبواب، 

اخلاريج حيث إنه ال توجد أبواب، وال يمكن ألحد أن يرى العالم اخلاريج حيث إن 

طعام  من  املاكن  هذا  أهل  يريده  ما  لك  الرتاب.  من  سميكة  بطبقات  اسودت  انلوافذ 

املبىن. وبلاس موجود داخل 

وذات يوم تمكن شاب من أن ينقب فتحة كبرية يف أحد حيطان املبىن وخيرج. 

وسماء  شمس  وتوجد  املبىن  خارج  آخر  اعلم  يوجد  أنه  اآلخرين  ىلع  قص  رجع  وملا 

اجلماعة  قادة  ولكن  وطائرات!  وقطارات  وسيارات  وزرع  وحقول  وناس  وسحب 

كالمه،  يصدقوا  أال  لآلخرين  وقالوا  قاسيا  عقابا  الشاب  اعقبوا  املبىن  يف  املوجودة 

أ مت 16: 24
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فظيع. يعرضهم مجيعا خلطر  الفتحة ألن هذا  بسد  فورا  وقاموا 

يبقوا  أن  طويلة  قرون  منذ  عليهم  ُحِكم  منا  ابلعض  أن  كيف  يبني  مثل  هذا 

ويذوقوا  يروا  أن  وروحية(  معنوية  )بطريقة  عنهم  وُمِنع  مبىن  داخل  مسجونني 

وخيتربوا ما يقدمه نلا املسيح من حياة روحية جديدة بسمائها وشمسها ونورها ومجاهلا 

أشد  عليه  يقع  وخيرج،  احلائط  َينُْقَب  أن  أحدهم  جترأ  وكما  وانتصاراتها!  وطهارتها 

العقاب. ويستمر حتذير اآلخرين ليك ال يستمعوا ملا يقوهل ابلعض عن وجود حياة مجيلة 

من  احلائط وترج  أن حتطم  أنصحك  أيخ،  الرهيب.  السجن  ذلك  أسوار  طيبة خارج 

املسيح!  تلتبع  بدلك،  وتنجو  السجن 

وهزم  اهلند  يف  منطقة  ىلع  بيشه  زحف  فارس  ملك  كورش  إن  اتلاريخ  يقول 

نفسك؟  تفدي  بم  كورش:  فسأهل  هل.  بقوا  اذلين  ولك  وزوجته  هو  أسرًيا  وأخذه  ملكها 

هنا  اكتب  حسنًا،  كورش:  قال  يل.  ما  ولك  بمملكيت  أملك،  ما  بكل  اهلندي:  قال 

تنازلك عن عرش اململكة يل. ثم سأهل كورش أيًضا: وبم تفدي زوجتك؟ فصمت حلظة 

أموت ألجلها. أفتديها حبيايت،  ثابت:  وقال بصوت  ثم رفع عينيه 

زوجة  سئلت  وملا  أمان.  يف  اذهبا  عنكما،  صفحت  لقد  هل:  وقال  كورش  فتأثر 

امللك اهلندي عما إذا اكنت قد رأت عظمة كورش ومالبسه وغناه، قالت ويه متأثرة: 

كال لم أر شيئًا، ألين كنت أنظر إىل وجه ذلك اذلي قال إنه يفديين حبياته! 

أن تتبع عيىس بأمانة وإخالص يعين أيضا أنك تدمه هو وحده، وال أحد معه. 

يتضمن  للمسيح  ووالءنا  إخالصنا  إن  خطري.  إقرار  وهذا  اهلل،  إال  هلإ  ال  نقول  حنن 

ْن 
َ
أ ا  إِمَّ نَُّه 

َ
أل َسيَِّديِْن،  خَيُْدَم  ْن 

َ
أ َعبُْد 

ْ
ال َيْقِدُر  "ال  املسيح:  سيدنا  قال  وحده.  هو  عبادته 

ْن 
َ
أ َتْقِدُروَن  ال  اثلَّايِن.  َوحَيْتَِقَر  ِل  وَّ

َ
لأِل خُمِْلًصا  يَُكوَن  ْو 

َ
أ اثلَّايِن،  َوحُيِبَّ  َل  وَّ

َ
األ يَْكَرَه 

َمًعا."أ َماَل 
ْ
َوال اهلَل  ِْدُموا  تَ

أ لو 16: 13
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وذلك  حياتك،  يف  موجود  املسيح  باملسيح.  تؤمن  أنت  املسيح.  تعرف  أنت  ربما 

باإليمان. لكن هل يرتبع ىلع عرش حياتك ملاك وسلطانا ال ينافسه أحد وال يشاركه 

للمسيح،  تلميذا  تكون  أن  وحياتك.  قلبك  ىلع  عيىس  يملك  أن  حتتاج  أنت  يشء؟ 

نكون  بدورنا  حنن  ثم  اهلالك  من  يلنقذنا  فدانا  الصليب،  ىلع  موته  اغية  يه  هذه 

أوفياء.  تالميذ  هل،  أمناء  تابعني 

4( أن تتخىل عن ذاتك

يَن  ِ
َّ

اذل َهِل  َسيُِّد،  "يَا  أحدهم:  سأهل  القدس  إىل  مسافرا  عيىس  سيدنا  اكن  ملا 

لَُكْم  ُد  َؤكِّ
ُ
أ ينِّ 

َ
أل يِِّق.  الضَّ َاِب 

ْ
ابل ِمَن  تَْدُخلُوا  ْن 

َ
أ "ِاْجتَِهُدوا  لَُهْم:  َفَقاَل  قَِليلُوَن؟"  َينُْجوَن 

اِر َوُيْغِلَق  ْن َيُقوَم َصاِحُب ادلَّ
َ
ِد أ ْن يَْدُخلُوا َوال َيْقِدُروَن. َوبُِمَجرَّ

َ
نَّ َكِثرِييَن َسيَُحاِولُوَن أ

َ
أ

َسيُِّد،  'يَا  َوَتُقولُوَن،  َاِب 
ْ

ابل ىلَعَ  َتْطُرقُوَن  َاِرِج 
ْ
اخل يِف  َواقِِفنَي  ْنُفَسُكْم 

َ
أ ُدوَن  ِ

َ
جت َاَب، 

ْ
ابل

نَا 
ْ
َكل

َ
'أ َفتَُقولُوَن،  ْنتُْم!' 

َ
أ ْيَن 

َ
أ ِمْن  ْعِرُف 

َ
أ َوال  ْعِرفُُكْم، 

َ
أ ال  نَا 

َ
'أ يُب،  جُيِ لَِكنَُّه  َا.' 

َ
نل اْفتَْح 

ْيَن 
َ
أ ْعِرُف ِمْن 

َ
أ ْعِرفُُكْم، َوال 

َ
أ نَا ال 

َ
'أ بْنَا َمَعَك، وََعلَّْمَت يِف َشَوارِِعنَا!' لَِكنَُّه َيُقوُل،  َورَشِ

اُر!'"أ رْشَ
َ
َها األ يُّ

َ
أ لُكُُّكْم  اُْبُعُدوا َعينِّ  ْنتُْم! 

َ
أ

يدور  هذا  يومنا  وحىت  قليلون؟  ينجون  اذلين  هل  سيد،  يا  الرجل:  سؤال  اكن 

كثريين  املسيح  أتباع  سيكون  انلهاية  يف  "هل  الكثريين.  فكر  يف  السؤال  هذا  نفس 

االستطالع  يُشبع حب  السؤال ال  السيد ىلع هذا  أن جواب  هنا  قليلني؟" ونالحظ  أم 

أعداٌد  هناك  ستكون  هو:  جوابه  إنما  احلقيقيني.  املؤمنني  عدد  معرفة  يف  الرغبة  وال 

كبرية من انلاس اذلين يقولون إنهم أتبايع، لكن اخلطورة يف أنهم غري مستعدين أن 

يدخلوا من ابلاب الضيق اذلي أنا وضعته لدلخول إىل مملكيت. إنه باب ضيق ال يسمح 

شخص  دلخول  يسمح  ال  باب ضيق  إنه  والكربياء.  اذلات  حبب  منتفخ  شخص  دلخول 

أ لو 13: 27-23
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ينوء حتت ثقل أعباء احلياة. هو باب ضيق ال يسمح دلخول شخص انشغل قلبه وعقله 

واملركز. بالغىن 

ملاك ىلع  ونتخذه  به  نؤمن  املسيح.  إىل  بنظرة  اهلالك  ومن  اذلنب  من  ننجو  حنن 

حمبة  وسطوة  حياتنا  يف  اخلطيئة  تأثري  قوة  من  ننجو  ال  لكننا  الفور.  ىلع  فننجو  حياتنا، 

هذه ادلنيا ىلع قلوبنا، حىت ندخل من هذا ابلاب الضيق. فهل أنت مستعد اآلن؟ أنت 

باملسيح، وهو كتب اسمك يف كتاب احلياة، وطوى صفحة جديدة يف  تقول إنك آمنت 

أنت  هل  الضيق؟  ابلاب  من  تدخل  أن  ناحيتك  من  مستعد  أنت  هل  لكن  حياتك. 

واتلقايلد  ادلنيا،  وكنوز  املال  وحمبة  اذلات،  وحب  الكربياء  وراءك  ترتك  أن  مستعد 

وبمعرفته،  به  واتللذ  منه،  واتلقرب  املسيح  طاعة  يف  وجتاهد  القديم،  وادلين  ابلايلة 

والرخيص؟ والغايل  وانلفيس  بانلفس  أجله  من  واتلضحية 

ذلك  من  يدخلوا  أن  إن كثريين سيحاولون  وفادينا  وموالنا  املسيح سيدنا  يقول 

يف  سيأتون  هؤالء  األمور.  بهذه  يضحوا  أن  مستعدين  غري  ألنهم  يقدرون،  وال  ابلاب 

لكنه جييب عليهم  َا." 
َ

نل اْفتَْح  َسيُِّد،  "يَا  هل:  ويقولون  ابلاب  ويطرقون ىلع  األخري  ايلوم 

نقول  كنا  حنن  نعرفك،  "حنن  فيقولون:  هم!  أين  من  يعرف  وال  يعرفهم،  ال  إنه  ويقول 

أتبايع  كنتم  الضيق.  ابلاب  من  تدخلوا  لم  "لكنكم  هلم:  يقول  لكنه  أتباعك."  إننا 

شكال وليس حقيقة. كنتم أتبايع يف املظهر، لكن ليس من القلب. أنا ال أعرفكم، 

أيها األرشار!" ابعدوا عين لككم 

نضع  أن  ذاتنا.  عن  نتخىل  أن  بل  حبقنا،  نطالب  أن  جيب  إننا  نلا  يقول  ال  فهو 

إن  أنفسنا.  ىلع  لَهم  ُنَفضِّ وأن  اآلخرين  حنب  وأن  جانب.  ىلع  اذلات  وحب  األنانية 

القلب البرشي حيب العظمة ويميل إىل الكربياء. لكن عيىس هنا يقول نلا إننا جيب 

أن نتخىل عن اذلات اليت تسىع إىل العظمة واملركز العايل. لكن اتلخيل عن اذلات ال 

يعين أننا ال نفرح وال نتمتع باحلياة ادلنيا. ال! ال! بل العكس صحيح. فالفرح هنا هو 
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أو حيرمنا  يمنعنا  أن  يريد  إن اهلل ال  منه نلا.  بركة  احلياة  بهذه  اتلمتع  منه علينا.  نعمة 

ِليَكْ  بَِسَخاٍء  ٍء  يَشْ لُكَّ  "ُيْعِطينَا  تعاىل:  اهلل  إن  يقول  الرشيف  فالكتاب  احلياة،  ُمتعة  من 

َنتََمتََّع."أ بل إن اتلخيل عن اذلات أو إنكار اذلات هو أهم من هذا.

عواطفنا  عن  نتخىل  أن  ابلايلة،  القديمة  ِقيََمنا  نرتك  أن  يعين  اذلات  عن  اتلخىل 

باملرارة  الشعور  الكراهية،  الغضب،  مثال:  وجل.  عز  اهلل  عن  تبعدنا  اليت  وترصفاتنا 

ونسامح.  نغفر  أن  منا  يطلب  هنا  فاملسيح  أهانونا.  أو  اعرضونا  ألنهم  اآلخرين  ضد 

أن  منا  يطلب  املسيح  بينما  والعجرفة،  الكربياء  اذلات حتب  الكربياء.  هو  آخر  ومثال 

نتواضع. فهو يطلب منا أن نتخىل عن اذلات.

يِف  اآلَن  يِهَ  ٌة،  ُمِهمَّ َها  نَّ
َ
أ ْعتَرِبُ 

َ
أ ُكنُْت  الَّيِت  ُموَر 

ُ
األ َهِذهِ  "لَِكنَّ  بولس:  يقول 

ِحَساِب  يِف  يِهَ  ْشيَاِء 
َ
األ لُكُّ  َذلَِك،  ِمْن  رَثَ 

ْ
ك

َ
َوأ بَْل  َمِسيِح. 

ْ
ال ْجِل 

َ
أ ِمْن  ِقيَمٍة  باِل  ِحَساِب 

ُت  َخرِسْ ْجِلِه 
َ
أ ِمْن  نَا 

َ
فَأ َمْوالَي.  ِعيَسـى  َمِسيِح 

ْ
ال َمْعِرفَِة  َعَظَمِة  َمَع  ُمَقاَرنَِة 

ْ
بِال ِقيَمٍة  باِل 

ْنتَِمَ 
َ
َوأ َمِسيَح، 

ْ
ال ْرَبَح 

َ
أ ِليَكْ  َوَذلَِك  ِزَبالٍَة،  ُد  جُمَرَّ ِحَساِب  يِف  َويِهَ  ْشيَاِء، 

َ
األ َهِذهِ  لُكَّ 

بَِفَرائِِض  ُت 
ْ
َعِمل ينِّ 

َ
أ َساِس 

َ
أ ىلَعَ  نَا 

َ
أ َصاليِح  اَل  بِاإِليَماِن.  َصاحِلًا  اهلُل  يِن  َوَيْعتَرِبَ  ، ُ

َ
هل

ْختَرِبَ 
َ
َوأ َمِسيَح، 

ْ
ال ْعِرَف 

َ
أ ْن 

َ
أ ِريُد 

ُ
أ َمِسيِح. 

ْ
بِال بِاإِليَماِن  ُهَو  ي  ِ

َّ
اذل الُح  الصَّ بَِل  يَعِة،  ِ

الرشَّ

 
َ

إِىل َمْوِت 
ْ
ال ِمَن  قُوَم 

َ
أ ِليَكْ  َمْوتِِه،  يِف  ِمثْلَُه  ْصِبَح 

ُ
َوأ آالِمِه،  يِف  َشاِرَكُه 

ُ
َوأ ِقيَاَمِتِه،  َة  قُوَّ

َيَاِة."ب
ْ
احل

يف  احلياة  نقيض  أن  خطري  تبذير  إنه  اهلل.  ونهمل  بأنفسنا  نهتم  أن  مضيعة  إنها 

طلب الراحة وننىس اهلل. جيب أن ندرك أن أهم يشء يف احلياة هو عمل مشيئة اهلل ال 

مشيئتنا حنن، هو إرضاء القدير ال إرضاء رغباتنا وشهواتنا، هو السري مع املسيح مهما 

لكفنا هذا من مشقة وألم واضطهاد وفقر وعذاب. ال الراحة وال تصفيق اجلماهري وال 

أ 1تم 6: 17

ب يف 3: 11-7
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الطمأنينة واألمان احلق.  يمنحنا  ادلنيا، ال يشء من هذه  واملايل يف هذه  املادي  األمان 

إذن نلطلب ال ما يرضينا حنن، بل ما يريض اهلل.

األثرياء.  من  كثريين  دخل  يفوق  عملها  من  دخلها  اكن  شهرية  أوبرا  مغنية 

ولكنها فجأة أعلنت أنها ستعزتل الغناء، وفعال توقفت. ذات مرة رآها أحدهم جالسة 

املرسح  اعزتلت  "ملاذا  فسأهلا:  الشمس،  غروب  روعة  وتتأمل  اهلل  كتاب  تقرأ  بهدوء 

وأنت يف ريعان الشباب؟" اكن ردها أن عملها اكن حيرمها من اتلعمق يف معرفة كالم 

رْت أن تتخىل عن املركز واملال والشهرة يف سبيل أن  اهلل واتلمتع بروعة خليقة اهلل. قرَّ

تتقرب هلل تعاىل. اعتربت أن املركز واملال والشهرة لكها بال قيمة من أجل املسيح، لكها 

املسيح! تربح  زبالة ليك  اعتربت لك هذا  املسيح.  باملقارنة مع عظمة معرفة  قيمة  بال 

5( أن حتمل صليبك

وصليبهم  هو،  صليبه  صليبني.  عن  أتباعه  املسيح  عيىس  وفادينا  موالنا  ث  حدَّ

الصليب  حيملوا  بأن  أيضا  هم  طابلهم  ثم  صليب،  ىلع  سيموت  أنه  هلم  أظهر  لقد  هم! 

أنهم  بل  ويموت،  سيُصلب  هو  أنه  فقط  ليس  هلم.  عنيفة  صدمة  من  وياهلا  ويتبعوه! 

الصليب!  أيضا ال بد أن حيملوا 

بأن حيمل صليبه  مطابلا  بالصلب اكن  عليه  املحكوم  الشخص  إن  قبل  من  قلنا 

الصليب فضيحة واعرا  واحتقاره. اكن محل  إذالهل  لإلمعان يف  اإلعدام. هذا  إىل ماكن 

فوق  رهيبة  وزيادة  صعبة  إضافة  اكن  اإلنسانية.  للمشاعر  قاسية  جتربة  اكن  وعيبا. 

هو  هنا  عيىس  يقصده  اذلي  واملعىن  به.  وسار  الصليب  عيىس  محل  نفسه.  العقاب 

وبسبب  باملسيح  اإليمان  بسبب  تأيت  اليت  واملتاعب  املصاعب  لك  تلميذه  يتحمل  أن 

والفخر  الرشف  عني  يصبح  انلاس،  نظر  يف  ومهانة  اعرا  يُعترب  ما  لك  بأمانة.  إتِّباعه 

نلا. بالنسبة  واملجد 
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أنا بنفيس،  أنا بنفيس وأمحله  هو ال يضع الصليب ىلع كتيف، بل يدعوين آلخذه 

لك  ذلك  يف  أن  يعلم  ألنه  يدعوين  االختيار.  حر  وأنا  يدعوين  هو  قهر.  أو  ضغط  دون 
اخلري يل.أ

حنن ال ندخل مملكة املسيح جالسني ىلع فراش وثري، ال. بل بمجرد دخونلا يبدأ 

معركة  يه  نتقدمها،  خطوة  ولك  الدلود.  عدونا  إبليس  مع  ساخنة  حرب  يف  تدريبنا 

قواتنا  قائد  ملجد  تكون  أن  ينبيغ  نكسبها  معركة  ولك  وادلم.  بالعرق  نكسبها 

الروحية، اذلي بذل دمه اثلمني يف أخطر معركة ىلع الصليب. وذللك حنن نقابل األلم 

احلياة.  والضيق يف  واملتاعب 

نفسه  املوت  وحىت  والعذاب  واأللم  االضطهاد  قبول  يعىن  هنا  الصليب  محل 

أيضا  هل  وبأتباع  املصلوب،  بالفادي  ننادي  هنا  حنن  إذن  باملسيح.  اإليمان  سبيل  يف 

ِعيَسـى  َسيِِّدنَا  بَِصِليِب  إِال  ٍء  بيَِشْ ْفتَِخَر 
َ
أ َولَْن  ال  إِينِّ 

فَ نَا، 
َ
أ ا  مَّ

َ
"أ بولس:  قال  مصلوبني! 

يمكن  ال  َعالَِم."ب 
ْ
لِل بِالنِّْسبَِة  ُصِلبُْت  نَا 

َ
َوأ يِل،  بِالنِّْسبَِة  َعالَُم 

ْ
ال ُصِلَب  بِِه  ي  ِ

َّ
اذل َمِسيِح، 

ْ
ال

املسيح من غري صليب! نتبع  أن 

ولكنها  جمانية  "انلعمة  فقال:  املسيح  أتباع  من  شجاع  رجل  هذا  عن  حتدث 

صار  اذلي  املسيح  عيىس  بال  يه  صليب،  بال  يه  الرخيصة  انلعمة  رخيصة.  ليست 

اهلل  ابن  إنها لكفت  حياتهم.  انلاس  إنها تكلف  رخيصة.  وليست  انلعمة اغيلة  برشا. 

حياته، وما لكف اهلل أىلغ ما عنده ليس رخيصا ىلع اإلطالق!"72 وفيما بعد ضح هذا 

املسيح. أجل  الرجل حبياته من 

من  تألم  سيدي  لكن  إنسان،  ألين  أتألم  أنا  آالم.  معىن  يل  يُفرس  الصليب  إن 

يلُقابلين  يأيت  أن  وفيه  بواسطته  املسيح  وحياول  إال  يُصيبين  ألم  يوجد  ال  وذللك  أجيل، 

أ 1كور 9: 19

ب غل 6: 14
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رغبته،  مع  وجتاوبت  اجلاللة،  لصاحب  ابلاب  وفتحت  هل،  سمحُت  فإن  ويُساعدين. 

يمألين سالم اهلل اذلي يفوق لك فهم البرش، وحيرس قلب وعقيل.أ يف ذلك الوقت أفهم 

برشييت،  نات  ُمكوِّ من  إنما  يسحقين،  أن  اكد  اذلي  واأللم  أصابتين،  اليت  اخلسارة  أن 

تلفين  عيىس  بذرايعِّ  أشعر  فهمت،  ومىت  م.  تقدُّ يف  للعرش  تدريب  أن  ىلع  وديلل 

وحتيطين!

من  جزء  هو  سبيله،  ويف  أجله  من  واالضطهاد  األلم  ومعاناة  الصليب،  مَحَْل  إن 

ومن  معه  احلياة  يف  نمونا  من  جزء  هو  الرويح.  تدريبنا  من  جزء  هو  الروحية.  حياتنا 

يِف  يًْضا 
َ
أ َحيَاتُُه  َتْظَهُر  بَِذلَِك  ِعيىَس  َمْوَت  ِجْسِمنَا  يِف  ِْمُل 

َ
حن "َوَدائًِما  بولس:  قال  أجله. 

ِجْسِمنَا."ب وهذا يعين: حنن دائما نتوقع ألنفسنا املوت اذلي ماته عيىس. وأيضا حنمل 

اذلي  الصليب  بعيىس.  إيماننا  أجل  من  واتلعذيب  واجلدل  الرضب  يف جسمنا عالمات 

املؤمن  حيمله  اذلي  الصليب  ا  أمَّ ذنوبنا.  عن  للتكفري  اكن  عليه  ومات  عيىس  محله 

املسيح.  حق  لنرش  فهو  باملسيح، 

أن  خطر  يف  فأنت  واملتاعب،  املشالك  من  لك  احلياة  تلو  أن  تريد  كنت  إن 

حمرض  إىل  تقودنا  واآلالم  واملتاعب  واألعواز  املشالك  املعجزات.  من  حياتك  تلو 

أعوازنا  ويسد  أمورنا  يف  ويتدخل  املعجزة  يلعمل  املسيح  عرش  إىل  إيله،  نلترضع  اهلل 

خنوض  أن  بد  ال  املعركة.  خاضت  اليت  احلياة  تعين  املنترصة  احلياة  آالمنا.  وخيفف 

إن  يا أيخ.  بشجاعة  الصليب  بال معركة. امحل  املعركة ليك حنصل ىلع انلرص. ال نرص 

كنت حتمله وتثابر، حيملك إىل نهاية الطريق، إىل السماء، إىل اجلنة. ال تظن أن احلياة 

مع املسيح تعين راحة مستمرة ونزهة، وفرحا دائما، وجناحا مايلا وماديا، وحياة خايلة 

لُّ لك املشالك بسهولة! ليست هذه يه صورة احلياة اليت رسمها نلا 
ُ

من املتاعب فيها حت

أ يف 4: 7

ب 2كور 4: 10
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َعالََم."أ
ْ
ال َغلَبُْت  نَا 

َ
أ ثُِقوا  لَِكْن  َعالَِم، 

ْ
ال يِف  يَق  الضِّ "َستَُعانُوَن  قال:  ملا  املسيح 

قال رجل تيق: "صليب املسيح هو أسهل مِحل أمحله. هو يل جناح طائر أو رشاع 

"يا  أقول:  املحنة  تأيت  حني  ذللك  األمان."73  بر  إىل  وحيملين  األمام  إىل  يدفعين  قارب 

رب، أنا ضعيف أمام هذا املحنة، ولكين اعلم أنك ال ترسل شيئا ال أقدر أن أحتمله.74 

واجلالل  باملجد  يعود  هذا  االمتحان. يلت  هذا  وأجنح يف  ذللك ساعدين ألحتمل بصرب 

السمك القدوس املبارك، وبالربكة واتلقوية لعبدك وإلخويت رشاكيئ يف خدمة املسيح." 

أمحل  أن  يعين  ال  هو  قطًعا  صليبا!  بل  سيفا  حنمل  أن  منا  املسيح  يطلب  لم  إذن 

ذلك  يقصد  ال  إنه  صدري!  ىلع  اذلهب  من  صليبا  وال  كتيف،  ىلع  خشب  من  صليبا 

هو  مثله،  أصبح  أن  تُعلِّمين  اليت  واملحن  اتلجارب  هو  هنا  بالصليب  املقصود  بل  أبدا! 

االختبارات اليت تُعلِّمين اتلواضع والوداعة، وتسبب يل أن أخجل من نفيس، وتؤلم يفَّ 

ْعرُبْ يف املحن والصعوبات، فلن 
َ
أ لم  إن  الطبيعة ادلنيوية. جيب أن أحتمل األلم بصرب. 

العظيم  لم يكن ملتون أعىم، ما اكن قد كتب شعره  لو  أعرف معىن احلياة احلقيقية. 

العىم،  حمنة  فمن  وحدك!"  أنت  أنت،  أراك  ليك  معتمة،  رؤييت  جعلَت  رب،  "يا  وقال: 

امليضء! املرشق  وبقلبه  الروحية  ببصريته  تعاىل  القدير  ملتون  رأى 

غ الرسالة
ِّ
6( أن ُتَبل

وا  َوانرُْشُ َعالَِم، 
ْ
ال لُكِّ   

َ
إِىل "ِاْذَهبُوا  وقال:  سيدنا  أوصانا  السماء،  إىل  صعوده  قبل 

َواالبِْن  ِب 
َ
األ بِاْسِم  ُسوُهْم  َوَغطِّ ُعوِب،  الشُّ لُكَّ  ِمُذوا 

ْ
َوتَل ِاْذَهبُوا  انلَّاِس...  ِللُكِّ  ى  برُْشَ

ْ
ال

نلا  دعوته  بِِه."ب هذه يه  وَْصيْتُُكْم 
َ
أ َما  بُِكلِّ  َيْعَملُوا  ْن 

َ
أ وََعلُِّموُهْم  وِس.  ُقدُّ

ْ
ال وِح  َوالرُّ

حنن أتباعه نلبلغ البرشى للك انلاس وندعوهم يلتصاحلوا مع اهلل باملسيح. هذا واجب 

أ يو 16: 33

ب مر 16: 15؛ مت 28: 20-19
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احلل  فإن  واملعصية،  اذلنب  يه  ايلوم  انلاس  مشكة  اكنت  إن  باملسيح.  مؤمن  لك  ىلع 

ة إىل وجود من خيرب صاحب  الوحيد هو فداء املسيح. وهلذا يقول بولس إن احلاجة ملحَّ

إَِذا  إِال  بِِه  يُْؤِمنُوَن  "َكيَْف  فيسأل:  انلاجح  والعالج  املضمون  احلل  ذلك  عن  املشكة 

إذن هنا دعوة خطرية  ُهْم؟"أ  َ َوبرَشَّ َواِحٌد  َجاَء  إَِذا  إِال  َعنُْه  يَْسَمُعوَن  َوَكيَْف  َعنُْه؟  َسِمُعوا 

أنا وأنت، لك واحد فينا  َا؟"ب 
َ

 نل
ً

َمْن يَُكوُن رَُسوال رِْسُل؟ 
ُ
أ "َمْن  نلا تأيت من عرش اهلل: 

مسئول أن يبلغ هذه الرسالة ويقود انلاس برفق وشفقة إىل هذا الصليب اذلي حيررهم 

بولس:  مع  تقول  أن  يمكنك  أن  هو  أجلك  من  هلل  داعيئ  واألمل.  احلياة  فيهم  ويبعث 

َسيُِّدنَا  بِِه  لَكََّفيِن  ي  ِ
َّ

اذل َعَمَل 
ْ
ال َم  َتمِّ

ُ
َوأ يِت  بُِمِهمَّ قُوَم 

َ
أ ْن 

َ
أ ُهَو  ُمِهمُّ 

ْ
ال بَِل  يِن،  َتُهمُّ ال  "َحيَايِت 

اهلِل."ت نِْعَمِة  بِِبَشاَرِة  ْخرِبَ 
ُ
أ ْن 

َ
أ َوُهَو  ِعيَسـى، 

الحظ هنا أن الويح الكريم ال يقول: "ما ىلع الرسول إال ابلالغ."75 بل يقول إن 

إنه استأمننا ىلع مهمة خطرية ويتوقع منا أن  ُنْقِنَع اآلَخِريَن."ث  ْن 
َ
أ َاِوُل 

ُ
واجبنا هو: "حن

قِْصُد 
َ
أ َمَعُه.  اآلَخِريَن  نَُصاِلَح  ْن 

َ
أ ِة  بُِمِهمَّ َفنَا 

َّ
"َوَك الكتاب:  يقول  قيام، كما  بها خري  نقوم 

َمنَنَا 
ْ
اْستَأ ُثمَّ  ُهْم،  ِضدَّ ْخَطاَءُهْم 

َ
أ حَيِْسْب  َولَْم  َمِسيِح، 

ْ
ال بَِواِسَطِة  َمَعُه  َعالََم 

ْ
ال َصالََح  اهلَل  نَّ 

َ
أ

َمَعُه."ج  نَُصاحِلُُهْم  بَِها  الَّيِت  الرَِّسالَِة  ىلَعَ  ُْن 
َ

حن

7( أن تكون ىلع استعداٍد ألن تضيح باللك من أجله 

ْن 
َ
أ َيْقِدُر  ال  ِعنَْدُه،  َما  لُكِّ  َعْن  َيتََخىلَّ  ال  ِمنُْكْم  َواِحٍد  "لُكُّ  ألتباعه:  قال عيىس 

أ رو 10: 14

ب إش 6: 8
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سطحية  بطريقة  املسيح  يتبع  آخر  واحد  أي  وبني  بينك  الفرق  إن  ِميِذي."أ 
ْ
تِل يَُكوَن 

شكية، جيب أن يكون يف استعدادك أن تضيح باللك يف سبيله، حىت حبياتك نفسها، 

الغىن  إىل  طرييق  يف  لست  للمسيح  كتابع  أنا  ولفدائك.  سبيلك  يف  بنفسه  ضح  ألنه 

العظمة  إىل  طرييق  يف  لست  يل.  هو  يريدها  اليت  احلياة  ألحيا  طرييق  يف  بل  والرثوة، 

وجمهوال  وضعيفا  أجله  من  لآلخرين  خادما  ألكون  طرييق  يف  بل  والقوة،  والشهرة 

العايلة.  املاكنة  تأيت  قد  الشهرة.  تأيت  قد  سبيله.  يف  ومطرودا  ومرفوضا  ومضطهدا  بل 

أن  هل،  أحيا  أن  هو  هديف  بل  احلياة.  يف  هديف  ليست  لكنها  بهذه،  عيلَّ  اهلل  يمن  قد 

أجمده وأعظمه وأرفع اسمه القدوس املبارك. لقد أرشق انلور يف قلب، وغريَّ اهلل جمرى 

أن  هو  حيايت  هدف  جعلت  قد  فإين  ذللك  وضياع.  وعذاب  يأس  من  وأنقذين  حيايت، 

احلياة  هذه  أقدم  أن  وباتلايل  ميع،  وصنيعه  بميله  معرتفا  وأكون  عيىس  اسم  أجمد 

اجلديدة وهذا األمل وانلور إىل لك من يقبل انلصح واإلرشاد واهلداية.

كنت أحتدث مع صديق عن املايض وأيام زمان. كنا ندرس الصيدلة يف اجلامعة 

املدينة.  نفس  يف  الوقت  بعض  املهنة  هذه  يف  وعملنا  الوقت،  نفس  يف  وترجنا  معا، 

يف  ألعمل  يل  اهلل  دعوة  بسبب  الصيدلة  مهنة  تركت  أين  كيف  إىل  احلديث  وتطرق 

املسيح.  نعمة  بغىن  املسلمني  ألبرش  خدمته 

هذه  إىل  الصيدلة  مهنة  تركت  حني  بالكثري،  ضحيت  "أنت  صدييق:  يل  قال  ثم 

ىلع  املسيح  تضحية  تماثل  تضحية  توجد  "ال  قلت:  بشدة.  اعرتضت  وهنا  اخلدمة." 

أما هو فبذل دمه، ضح حبياته  أنا تركت عمال وصيديلة ومركزا،  الصليب من أجيل! 

الصليب يلفديين." من أجيل. مات ىلع 

أجل  من  املسيح  مات  لقد  أنت وحدك.  أجلك  من  هذا  "لم يكن  قال صدييق: 

إال  ادلنيا لكها  لم يكن يف  لو  اللك، لكن  أجل  من  مات  قلت: "صحيح.  انلاس."  لك 

أ لو 14: 33
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خاطئ واحد هو أنا، لاكن املسيح قد مات من أجيل أنا وحدي! إن تضحية املسيح يه 

ما  بأىلغ  نضيح  ألن  استعداد  ىلع  نكون  أن  يطابلنا  هنا  ومن  وبذل."  حب  لك  قمة 

عندنا.

يف زمن انلب دانيال، صنع امللك نبوخذنرص تمثاال من ذهب، وأمر انلاس من لك 

الشعوب اليت حتت أمره، ومن لك امللل واللغات أن يعبدوا اتلمثال ومن ال يعبد اتلمثال 

حُيرق حيا بال رمحة وال شفقة. ولكن رفض شدرخ وميشخ وعبدنغو أن يعبدوا غري اهلل 

القدير الواحد خالق السماء واألرض. سمع امللك بهذا فغضب جدا وأمر بإحضار هؤالء 

اتلمثال. ولكن  يعبدوا  يعطيهم فرصة أخرى ليك  أن  امللك  أراد  قدامه.  الرجال اثلالثة 

نَُردَّ  ْن 
َ
أ ْتَاُج 

َ
حن ال  ُْن 

َ
حن  ، َنبُوَخْذنرَْصُ "يَا  وقالوا:  بشجاعة  وعبدنغو  وميشخ  شدرخ  أجابه 

ْن 
َ
َوأ ُمْشتَِعلَِة، 

ْ
ال تُوِن انلَّاِر 

َ
أ يَنَا ِمْن  ُينَجِّ ْن 

َ
أ َنْعبُُدُه قَاِدٌر  ي  ِ

َّ
َموُْضوِع. اهلُل اذل

ْ
ال َعلَيَْك يِف َهَذا 

نَا لَْن َنْعبَُد آلَِهتََك،  نَّ
َ
َمِلُك أ

ْ
َها ال يُّ

َ
َمِلُك! وََحىتَّ إِْن لَْم ُينِْقْذنَا، ِاْعلَْم أ

ْ
َها ال يُّ

َ
ُينِْقَذنَا ِمْن يَِدَك أ

ي نََصبْتَُه."أ ِ
َّ

َهِب اذل َولَْن نَْسُجَد تِلِْمثَاِل اذلَّ

فوق  أضعاف   7 انلار  أتون  بأن حُيىم  وأمر  اتلحدي  امللك جدا من هذا  فغضب 

املعتاد. وأمر ابلعض من أقوى الرجال يف جيشه أن يربطوا الرجال اثلالثة ويرموهم يف 

انلار. فربطوهم ورموهم بما عليهم من مالبس. وبما أن انلار اكنت شديدة جدا، قتل 
وعبدنغو.ب وميشخ  رموا شدرخ  اذلين  الرجال  اللهيب 

وجد  بأن  فوئج  ولكنه  انلار  ىلع  يلتفرج  امللك  وجاء  اللحظات  بعض  ومضت 

رضر!  بهم  وما  يتزنهون  وكأنهم  انلار  وسط  يف  يتمشون  حملولني  رجال  أربعة  انلار  يف 

 ، َعيِلِّ
ْ
ال اهلِل  َعِبيَد  يَا  َوَعبَْدْنُغو،  َوِميَشُخ  َشْدرُخ  "يَا  امللك من هذا وهتف وقال:  فانزعج 

َحْولَُهْم  فَاْجتََمَع  انلَّاِر.  وََسِط  ِمْن  َوَعبَْدْنُغو  َوِميَشُخ  َشْدرُخ  فََخرَج  َوَتَعالَْوا!"  اُْخُرُجوا 

أ دا 3: 18-16 

ب دا 3: 22
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لَْم  انلَّاَر  نَّ 
َ
أ ْوا 

َ
َوَرأ َمِلِك، 

ْ
ال َوُمْستََشاُرو  َيِْش 

ْ
اجل َوقَاَدُة  ولَِة  ادلَّ رَِجاِل  َوِكبَاُر  َمِلِك 

ْ
ال ُوَكالُء 

ِفيِهْم  َحىتَّ  َوال  ِثيَاُبُهْم،   ْ َتتََغريَّ َولَْم  ُرُؤوِسِهم،  ِمْن  َشْعَرٌة  َوال  ْق  رَْتِ
َ

حت فَلَْم  ْجَساَمُهْم. 
َ
أ ترَُضَّ 

رَْسَل َمالَكُه 
َ
أ ي  ِ

َّ
َوَعبَْدْنُغو اذل َوِميَشَخ  ُ َشْدَرَخ 

َ
إِهل "َتبَاَرَك   : َنبُوَخْذنرَْصُ َفَقاَل  َراِئَُة انلَّاِر! 

ْو 
َ
أ َيْعبُُدوا  ِليِكْ ال  َحيَاَتُهْم  َوَبَذلُوا  َمِلِك، 

ْ
ال ْمَر 

َ
أ وََخالَُفوا  َعلَيِْه  وا 

ُ تََوكَّ يَن  ِ
َّ

اذل َعِبيَدُه  ْنَقَذ 
َ
َوأ

َيُقوُل َشيْئًا ِضدَّ  لَُغٍة  ْو 
َ
أ ٍة  مَّ

ُ
أ يِّ 

َ
أ ِمْن  َواِحٍد  يَّ 

َ
أ نَّ 

َ
أ َمْرُت 

َ
أ لَِك  ذِلَ إِلَِهِهْم.  ٍ َغرْيِ 

َ
يَْسُجُدوا إِلهل

آَخُر   ٌ
َ

إِهل يُوَجُد  ال  نَُّه 
َ
أل َمْزَبلًَة.  َداَرُه  ْجَعُل 

َ
َوأ إِْرًبا  قُُه  َمزِّ

ُ
أ َوَعبَْدْنُغو،  َوِميَشَخ  َشْدَرَخ   ِ

َ
إِهل

ِريَقِة."أ اكن هؤالء الرجال أوفياء هلل تعاىل فتوكوا عليه وبذلوا  َ بَِهِذهِ الطَّ ْن ُينَيجِّ
َ
َيْقِدُر أ

الرجل  هو  املالك  هذا  واكن  يلنقذهم.  مالاك  فأرسل  غريه،  إهلا  يعبدوا  ال  ليك  حياتهم 

الرابع اذلي رآه امللك يف أتون انلار.

يِف  بَِها  يَُضيحِّ  َوَمْن  َيْفِقُدَها،  َعلَيِْه  َعِزيَزًة  َحيَاتُُه  اَكنَْت  "َمْن  أيضا:  املسيح  قال 

ُلُوِد."ب يف لك حقبات اتلاريخ استشهد املاليني 
ْ
اخل َحيَاُة   ُ

َ
هل َوتَُكوُن  يَْرحَبَُها  ْنيَا  ادلُّ َهِذهِ 

هل  الوالء  وإعالنهم  باملسيح  اعرتافهم  ىلع  يثبتوا  أن  فضلوا  ألنهم  بعيىس  املؤمنني  من 

إيمانه  بسبب  باملوت  بويلاكرب  ىلع  ُحِكَم  ميالدية   155 اعم  يف  ينكروه.  أن  من  بدال 

العجوز  الرجل  ولكن  إيمانه،  عن  يرتاجع  أن  الروماين  احلاكم  منه  طلب  باملسيح. 

الشهم أجاب: "خدمت عيىس 86 سنة ولم خيذلين، وال تىل عين، وال مرة واحدة طول 

هذه السنني، فكيف تريدين أن أكفر بمليك ومنقذي وريب اذلي فداين وأنكره؟" وهنا 

ثم  األسود!"  "هات  بويلاكرب:  فقال  جائعة،  أسود  فيها  بإلقائه يف حفرة  احلاكم  هدده 

رقين 
َ

حت اليت  بانلار  تهددونين  "أنتم  الرجل:  فقال  حيا،  سيحرقه  بأنه  احلاكم  هدده 

وتعذبين حلظات قليلة، ولكن كيف تهربون أنتم من نار اجلحيم اليت تدوم إىل األبد 

باملسيح؟" تؤمنون  ال  ألنكم 

أ دا 3: 29-26

ب يو 12: 25
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أنفاسه  بويلاكرب  يلفظ  أن  وقبل  انلار.  يف  حيا  حيرقوه  أن  احلاكم  قرر  وأخريا 

األخرية قال: "يا أب احلنون... أشكرك ألنك جعلتين مستحقا هلذا ايلوم وهلذه الساعة. 

باتباع  ترشفوا  اذلين  لك،  األمناء  الشهداء  من  وامتيازي ألكون  نصيب  أنال  اآلن  إين 

يا أب." بأمانة ووفاء. إين أشكرك  سيدنا عيىس املسيح 

)يف  قرطاج  مدينة  يف  الرومان  حكومة  قامت  ميالدية   202 سنة  مارس   7 ويف 

رفضت  فيليسيت.  اسمها  اثلامن  شهرها  يف  حامل  شابة  زوجة  بإعدام  احلايلة(  تونس 

هذه الفتاة أن تنكر املسيح. ومع لك اتلهديد والوعيد، وقفت ثابتة يف إيمانها بالفادي 

ألم  يف  فاكنت  تلدل.  املخاض  جاءها  إعدامها  قبل  السجن  يف  اكنت  وبينما  املحب. 

فماذا  الوالدة،  بسبب  اآلن  ترصخني  كنت  "إن  السجن:  حراس  هلا  قال  وهنا  شديد. 

تعملني حني نرميك للوحوش املفرتسة؟" وهنا ردت بكلمتها الشهرية: "اآلن أنا نفيس 

نيابة عين، ألين وقتها  يتألم  الوحوش، سيكون يفَّ واحد  أتألم، ولكن حني ترموين إىل 

أجله!" أتألم من 

لم يكن موت املسيح مأساة بل نرصا، وذللك فإن موت املؤمن به هو أيضا نرص 

فالكتاب  الكتاب.  احلق  عن  ابلعد  لك  بعيدة  فكرة  يه  كمأساة  املوت  فكرة  مأساة.  ال 

املبارك  حمرضه  يف  اجلنة،  يف  تلنعم  خالقها  إىل  املؤمن  روح  تعود  املوت  عند  إنه  يقول 

منا  يتوقع  أجلنا،  من  املوت  قابل  كما  بل  املوت،  من  اهلرب  يعرف  ال  املسيح  اجلليل. 

فيها  نعيش  اليت  ابليئة  املأساة يه يف  إنما  أجله.  املوت من  نقابل  أن  أيضا  أتباعه  حنن 

حىت  املتقدمة  الطبية  للعلوم  املتاحة  الطرق  بكل  املوت  تؤجل  أن  حتاول  إنها  ايلوم. 

ولو اكن املريض حيا باالسم وميتا بالفعل ألنه ال يتكم وال يتحرك وال يدرك ما حوهل! 

ال  ُمْظِلِم، 
ْ
ال َمْوِت 

ْ
ال َواِدي  يِف  رِسُْت  إِْن  "َحىتَّ  داود:  انلب  قال  املوت.  من  خناف  ال  حنن 

َيايِن."أ الشخص اذلي ال خياف املوت  ُزَك ُيَعزِّ نَْت َميِع. َعَصاَك وَُعاكَّ
َ
نََّك أ

َ
َذى أل

َ
َخاُف األ

َ
أ

أ مز 23: 4
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هو أقوى انلاس؛ هو اذلي يسري يف الطريق حامال نعشه؛ حامال صليبه!

ولكن يف  نفسك هلل  تعطي  أنك  قلبك، جتد  داخل  "انظر  اهلل:  أويلاء  أحد  قال 

فقط!  معني  بمقدار  ولكن  هل،  نفسك  تسلم  أنك  أي  تتجاوزها!  أن  تريد  ال  حدود 

وهذا يعين أنك حترم نفسك من براكت غري اعدية. أنت تطوف بالقرب من اختبارات 

جديدة لكنها مكفة، وذللك تتظاهر بأنك ال تراها ئلال يوخبك ضمريك! وكما تراجعت 

ضعه هل. 
ُ

أن ت أنك جيب  ايلقني  زاد  ترددت يف ذلك، لكما  ما هل، وكما  أمر  تسليم  عن 
به، فلماذا لك هذا املجهود تلقنع نفسك أنك حر منه؟"76 فلو كنت حقا غري مقيَّد 

فقبضت  إبراهيم.  اسمه مريزا  إيراين مسلم  باملسيح رجل  آمن  منذ سنني عديدة 

ذلك  يف  اإليراين  العهد  ويل  اكن  تربيز.  مدينة  يف  سجن  يف  ووضعته  السلطات  عليه 

"يا مريزا  العهد:  السجن. قال ويل  إبراهيم من  الوقت يعيش يف تربيز، فاستدىع مريزا 

لكين  اإلسالم،  ترتك  ومتهورا ألن  غبيا  أعتربك  أين  ومع  قصتك،  بلغتين  لقد  إبراهيم، 

السجن  أطلق رساحك من  أن  أنا مستعد  فاآلن  الوقت!  نفس  الشجاعة يف  فيك  أجد 

أمام كما كنت تعمل وأنت مسلم." الصالة  تقوم بفرض  إن كنت 

"يا صاحب  الرشيف وقال:  ويف احلال أخرج مريزا من جيبه نسخة من اإلجنيل 

املوت. ولكن هنا يف إجنيل  أو  للحياة  السلطة عيلَّ  أنا اعرف أن عندك  املليك،  السمو 

الكريم، وجدت احلياة احلق، وعرفت عيىس املسيح منقذي من اذلنب. ذللك،  املسيح 

قيام  بشأن  أما  احلق.  احلياة  من  تعمله تلحرمين  أن  يمكن  ما  هناك  ليس  سيدي،  يا 

أقوم بذلك ألين لست مسلما!" أن  فأنا ال أستطيع  الصالة اإلسالمية،  بفرض 

شنقوه  قليلة  أيام  وبعد  السجن،  إىل  أخرى  مرة  وأرجعوه  مريزا  أخذوا  وهنا 

وأعدموه.

واتهموه  وزهارت  جورج  ىلع  اسكتلندا  يف  احلكومة  أعوان  قبض   1546 سنة  يف 

قلب  يف  أرشق  املسيح  نور  أن  اكنت  احلقيقة  لكن  الكنيسة.  ضد  بعقائد  ينادي  بأنه 
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ويدرسه  اهلل  كتاب  يقرأ  فاكن  اجلديدة،  واحلياة  الغفران  نعمة  اهلل  فمنحه  وزهارت، 

لم يُعجب  بعمق ويطبقه يف حياته، وينادي لآلخرين بهذه احلياة اجلديدة. ولكن هذا 

جائرة  حماكمة  وحاكموه  والكفر  باهلرطقة  فاتهموه  الوقت،  ذلك  يف  الكنيسة  قادة 

الرجل  منه  اقرتب  تلتهمه،  انلار  اكنت  وملا  بانلار.  حرقا  باملوت  عليه  وحكموا  ظاملة 

بالقرب من وزهارت وقال هل: "من فضلك  الرجل  فيه، وركع  انلار  بإشعال  اذلي لكفوه 

ساحمين." فطلب منه وزهارت أن يُقرب خده منه، وهنا َقبَّله جورج ىلع خده وقال هل: 
القبلة يه ديلل ذلك. واآلن، قم بواجبك!"77 "لقد ساحمتك، وهذه 

ألنه  نكشيما78  مايكل  إعدام  ايلابان  قررت   1628 سنة  امليالد  عيد  يوم  يف 

حتول إىل دين املسيح. وبينما اكنوا يعذبونه ويصبون املاء املغيل ىلع رأسه وجسمه قال 

قوين إربا، وانزعوا رويح من جسم، ولكنكم لن تقدروا أن  ذلك الشهيد ابلطل: "مزِّ

سيده  سبيل  يف  شهيدا  ايلاباين  مات  وهنا  املسيح!"  سيدي  بإنكار  ينطق  فم  جتعلوا 

وفاديه. 

صليب املسيح هو مثال نلا. حنن كمؤمنني بعيىس ال بد أن نتألم يف احلياة. يقول 

ْجِلُكْم َوتََرَك لَُكْم ِمثَاال ِليَكْ َتْقتَُدوا بِِه."أ إن 
َ
ََّم ِمْن أ ل

َ
َمِسيَح تَأ

ْ
اإلجنيل الرشيف: "إِنَّ ال

املسيح تألم ىلع الصليب. ال بد أن اهلل تعاىل حزن حزنا شديدا وهو يرى وحيده حبيبه 

معلقا ىلع الصليب. كيف يكون شعورك إن رأيت ابنك الوحيد الربيء احللو الطيب 

الراعع يصفعونه ىلع خده ويبصقون يف وجهه ويرضبونه  اذلي حتبه وحوهل مجاعة من 

بعصا ىلع رأسه وجيدلونه ثم يصلبونه؟ هذا تماما ما حدث مع موالنا تعاىل.

وخيضع  يستسلم  أن  منه  وطلب  قريبة  بالدا  حيكم  أمري  إىل  رسالة  ملك  أرسل 

"اغرز سيفك يف قلبك." ويف  نادى أحد جنوده وقال هل:  هل. فما اكن من األمري إال أن 

من  "اقفز  آخر:  جلندي  األمري  قال  ثم  ميتا.  ووقع  صدره  يف  سيفه  اجلندي  غرز  احلال 

أ 1بط 2 : 21



320

األمري  اتلفت  ثم  وغرق.  انلهر  يف  اجلندي  قفز  تردد  وبال  انلهر."  يف  نفسك  وألق  هنا 

إىل رسول امللك املعادي وقال هل: "اذهب وقل لسيدك إن عندي مئات اجلنود من هذا 

انلوع اذلي رأيته، ولن يمكن هل أن ينترص علينا."

ذلك  وقابله  بيشه.  يقرتب  واستمر  الكالم  هذا  يهمه  لم  املعادي  امللك  ولكن 

ينترص عليه. أن  وأمكنه  الشجعان،  ومعه جنوده  األمري 

سيدنا  أجل  من  نضيح  أن  جيب  نعم،  يشء.  بكل  نضيح  أن  املسيح  منا  يطلب 

أجلنا. من  بنفسه  اذلي ضح  وملكنا 

اكن امللك آرثر يعني احلراس يف قرصه من اجلنود اذلين أصيبوا براح يف احلروب 

امللك.  حراس  يكونوا  أن  يستحقون  امللك،  نظر  يف  اكنوا،  فقط  هؤالء  األعداء.  ضد 

وىلع  هل  وأويلاء  خملصني  يكونوا  أن  منهم  يتوقع  اكن  الوطن،  أجل  من  ضحوا  فكما 

هذا  يستحقون  اكنوا  فقط  انلوع  هذا  من  األبطال  بدمائهم.  يفدوه  أن  االستعداد  أتم 

االمتياز. 

فنحن  تألم  قد  سيدنا  اكن  إن  سيده،  من  أىلع  أو  أفضل  ليس  اخلادم  أن  ر  تَذكَّ

أيضا ال بد أن تكون اآلالم من نصيبنا. بعدما ترج حممد رشديل خان من اجلامعة، 

آمن باملسيح وأخذ يقرأ كالمه ويدرسه ويعمل به. وبينما هو يتقدم يف إيمانه باملسيح، 

املسيح.  عيىس  يتبع  أنه  منه  إعالنا  شهود  أمام  املاء  يف  يغطس  أن  جيب  أنه  اكتشف 

فما اكن منه إال أن رجع إىل بدلته وهناك تعرف ىلع مجاعة من أتباع املسيح وطلب من 

تغطس  بعدما  ولكن  عيونهم!  وأمام  بدلته  أهل  حمرض  يف  املاء  يف  يغطسه  أن  قائدهم 

الشاب، ثار أبوه جدا ورضبه وطرده من داره وقال هل: "أنت لست ابين حىت ترجع إىل 

ابلدلة.  هذه  ابن  "أنا  وقال:  جتمعوا  اذلين  ابلدلة  أهل  يف  رشديل  حممد  رصخ  اإلسالم." 

هناك  ابلرئ وجلس  إىل  وسار  بدليت."  أترك  لن  ولكين  فاقتلوين.  أردتم،  إن  أتركها.  ولن 

عليه  اشتد  وقد  هناك  وهو  أيام  ثالثة  وبعد  هل.  أبيه  رضب  بسبب  شديد  ألم  يف  وهو 
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اجلوع جدا، جاءت إيله أمه رسا ومعها وجبة طيبة. وبعد بضعة أيام جاء أبوه إىل ابلرئ 

الصبح  ويف  ادلار.  يف  غرفة  يف  حبسه  ثم  ويشتمه،  بعنف  يرضبه  وأخذ  ادلار  إىل  وجره 

رفض.  ولكنه  اإلسالم.  إىل  يُرجعوه  ليك  ادلين  علماء  وبعض  اجلامع  إمام  هل  أحرض 

ابنه لن يرجع عن إيمانه باملسيح،  وبعد عدة أسابيع، انكرست إرادة أبيه، وأدرك أن 

فأخرجه من حبسه وقال هل: "أنت ابين. أنا ال أقدر أن أغريِّ هذا، ولم أقدر أن أثنيك 

اجلامعية يف مصنع  بشهادته  طيبا  أبوه ووجد هل عمال حمرتما  أخذه  املسيح."  اتباع  عن 

انترص. الىق اضطهادا عنيفا وخاطر  املعركة. لقد  بالقرب منهم. لقد ربح حممد رشديل 

للبدلة اليت نشأ فيها واليت فيها أهله. أنه ينتم  حبياته. رفض أن يهرب. أرص 

املؤمن  باملسيح. هذا تهديد فارغ، ألن  باملوت شخصا يؤمن  ال يمكنك أن تهدد 

ينفع  فهل  وإهله.  وفاديه  سيده  حمرض  إىل  ينقله  فاملوت  املوت.  خياف  أال  جيب  باملسيح 

أجل  املوت من  أخاف من  أنا ال  والرسور وابلهجة؟  والفرح  بالراحة  تهدد شخصا  أن 

املسيح. هو فاديَّ وقد مات من أجيل، فكيف أخبل حبيايت عليه؟

ليك  إزمري  املؤمنني يف  قائد مجاعة  إىل  برسالة  يبعث  أن  يوحنا  املسيح  السيد  أمر 

يُعزيهم ويُشددهم ويُشجعهم يف وسط االضطهاد والضيق. قال موالنا عيىس املسيح يف 

َْف  "ال تَ لقائدهم:  قال  ثم  الضيق.  تلك اجلماعة من  تقاسيه  ما  تماما  يعلم  إنه  رساتله 

يِلَْمتَِحنَُكْم،  ْجِن  السِّ يِف  ِمنُْكْم  َبْعًضا  يِق 
ْ
َسيُل إِبِْليَس  إِنَّ 

فَ يَنْتَِظُرَك،  ي  ِ
َّ

اذل َعَذاِب 
ْ
ال ِمَن 

َيَاِة. 
ْ
احل إِلْكِيَل  ْعِطيَك 

ُ
أ نَا 

َ
َوأ َمْوِت، 

ْ
ال َحىتَّ  ِمينًا 

َ
أ فَُكْن  يَّاٍم. 

َ
أ َة  َعرَشَ االْضِطَهاَد  َوُتَقاُسوَن 

يُْؤِذيِه  َيْغِلُب، ال  َمْن  ُمْؤِمِننَي! 
ْ
ال جِلََمااَعِت  اهلِل  ُروُح   ُ

ُ
َيُقوهل َما  ِاْسَمُعوا  آَذاٌن،  لَُكْم  َمْن  يَا 

اثلَّايِن."أ َمْوُت 
ْ
ال

ذلك  أدى  ولو  أوفياء هل حىت  أن نكون  هل؛  أمناء  أن نكون  منا  املسيح  يطلب 

بنا إىل املوت. يقول : "كن أمينا حىت املوت." ويقول الويح: 

أ رؤ 2: 11-10
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َفَرِح 
ْ
ال ْجِل 

َ
أ ِمْن  إِنَُّه 

فَ إِيَمانِنَا.  َوَهَدِف  َمْصَدِر  ِعيىَس  ىلَعَ  ْنَظاَرنَا 
َ
أ َز  نَُركِّ ْن 

َ
أ ُب  "جَيِ

لُوا  مَّ
َ
اهلِل. تَأ َعْرِش  يَِمنِي  َعْن  فََجلََس  اَعُرُه،  ُه  َيُهمَّ َولَْم  ِليَب  الصَّ ِاْحتََمَل  يَنْتَِظُرُه،  ي  ِ

َّ
اذل

ُسوا."أ
َ
َتيْأ َتْفَشلُوا َوال  ِليَكْ ال  اِر،  رْشَ

َ
َعَداَوَة ِمَن األ

ْ
ال َهِذهِ  ي اْحتََمَل  ِ

َّ
ُهَو اذل ِفيِه، 

أي  جسمية،  أنظار  عن  ال  هنا  الويح  يتكم  فيه:  تأملوا  أنظارنا..  نركز  أن  جيب 

األمور  بها  نرى  اليت  الروحية  عيوننا  بل  أمامنا،  اليت  األشياء  بها  نرى  اليت  عيوننا 

واالحتمال  الصرب  االضطهاد، وىلع  وقت  الشجاعة يف  فيه، تلحصل ىلع  تأمل  الروحية. 

موقف  لك  يف  والقوة  الشجاعة  يعطيك  إنه  تيأس.  وال  تفشل  ال  ليك  األلم  وقت  يف 

به  اإلعجاب  ملجرد  ال  فيه  تأمل  فيه.  اكن  اذلي  العذاب  تأمل  آالمه.  يف  تأمل  تقابله. 

ومنقذك،  وفاديك  وربك  موالك  هو  يلكون  بل  حقك،  من  هذا  أن  مع  وبشجاعته، 

بسلوكه.  وتتمثل  به  فتقتدَي  مثالك  يلكون  فيه  تأمل  وأيضا 

يف  انتصاره  فرح  هو  هذا  الصليب.  احتمل  ينتظره  اذلي  الفرح  أجل  من  إنه 

أجل  من  هل  ماكفأة  هو  اذلي  والفرح  العظيم،  الفداء  إتمامه  وفرح  الفداء،  معركة 

ا صار برشا. لمَّ تركها  اليت  السماء  تضحيته وآالمه من أجلنا، وفرح رجوعه إىل 

من  بنفسه  ضح  ذللك  أحبك  عيىس  إن  واتلضحية.  املحبة  إىل  الصليب  يرمز 

أجلك. وأنت حتمل صليبك ألنك حتبه. هو يقول إنه ال بد من اتلضحية من أجله. يف 

حياتنا معه ال بد أن نضيح من أجله. 

فمن حيمل الصليب ويتبع عيىس يف هذه احلياة، يكون مصريه انلعيم يف اآلخرة. 

اهلالك يف  احلياة، يكون مصريه  هذه  ويتبع عيىس يف  الصليب  أن حيمل  يرفض  ومن 

ا َمْن َفَقَد َحيَاتَُه يِف َسِبييِل  مَّ
َ
ْن ُينِْقَذ َحيَاتَُه َيْفِقُدَها، أ

َ
َراَد أ

َ
نَّ َمْن أ

َ
اآلخرة. قال عيىس: "أل

َماَذا  ْو 
َ
أ َنْفَسُه؟  َضيََّع  لَِكنَُّه  لُكَُّه،  َعالََم 

ْ
ال َربَِح  لَْو  اإِلنَْساُن  يَْستَِفيُد  َماَذا  نَُّه 

َ
أل ُدَها.  جَيِ إِنَُّه 

فَ

َماَلئَِكِتِه  َمَع  يِت 
ْ
َسيَأ ا  برََشً َصاَر  ي  ِ

َّ
اذل نَّ 

َ
أل َنْفِسِه؟  َعْن  فِْديًَة  اإِلنَْساُن  َم  ُيَقدِّ ْن 

َ
أ ُيْمِكُن 

أ عب 12 : 3-2
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بِيِه، َوجُيَاِزي لُكَّ َواِحٍد َحَسَب َعَمِلِه."أ
َ
أ يِف َجاَلِل 

األرض.  ىلع  عزيز  أعز  من  أكرث  حنبه  أن  نلا،  اخلطرية  املسيح  دعوة  هذه  نعم، 

ِو 
َ
أ اْبنًا  َحبَّ 

َ
أ َوَمْن  يِن،  يَْستَِحقُّ فَاَل  ِمينِّ  رَثَ 

ْ
ك

َ
أ ُه  مَّ

ُ
أ ْو 

َ
أ بَاُه 

َ
أ َحبَّ 

َ
أ أيضا: "َمْن  عيىس  قال 

ابلعض  يِن."ب  يَْستَِحقُّ فَاَل  َوَيتْبَُعيِن  َصِليبَُه  حَيِْمُل  اَل  يِن. َوَمْن  يَْستَِحقُّ فَاَل  ِمينِّ  رَثَ 
ْ
ك

َ
أ اْبنًَة 

به  يتبعوه ألنهم معجبون  أن  يريدون  إنهم  بُعد!  املسيح من ىلع  يتبعوا  أن  منا حياولون 

بمركزهم  يضحوا  ألن  استعداد  ىلع  ليسوا  لكنهم  السامية،  وبتعايلمه  العجيب  وحببه 

أو حياتهم يف سبيله. أو عالقاتهم  أو ماهلم 

ْجِل اْسِم َسيِِّدنَا 
َ
يًْضا ...ِمْن أ

َ
ُموَت أ

َ
ْن أ

َ
َقيََّد َفَقْط، بَْل أ

ُ
ْن أ

َ
نَا ُمْستَِعدٌّ ال أ

َ
قال بولس: "أ

أنا ال  املسيح؟  نُضطهد ونُعذب ونموت من أجل  استعداد ألن  ِعيىَس."ت هل حنن ىلع 

أستحق أن أعيش إن كنت غري مستعد أن أموت من أجل املسيح! حنن نبذل أنفسنا 

من أجل من بذل نفسه من أجلنا. ال حياة إال باملوت! ال عرش إال عن طريق الصليب. 

قلنا من قبل إنه جاء بعض األجانب إىل فيليب وطلبوا منه أن يروا املسيح. اكن جواب 

َها  إِنَّ
فَ َوَتُموُت،  رِْض 

َ
األ يِف  َتَقُع  ال  َقْمِح 

ْ
ال َحبَُّة  اَكنَْت  "إِْن  هو:  الطلب  هذا  ىلع  املسيح 

َعلَيِْه  َعِزيَزًة  َحيَاتُُه  اَكنَْت  َمْن  َكِثرًيا.  َحبًّا  تُنِْتُج  َها  إِنَّ
فَ َماتَْت  إِْن  ا  مَّ

َ
أ َواِحَدًة،  َحبًَّة  َتبىَْق 

يقول بعض  ُلُوِد."ث 
ْ
اخل َحيَاُة   ُ

َ
هل َوتَُكوُن  يَْرحَبَُها  ْنيَا  ادلُّ َهِذهِ  يِف  بَِها  يَُضيحِّ  َوَمْن  َيْفِقُدَها، 

املفرسين واملؤرخني إن هؤالء األجانب اكنوا موفدين من قِبَِل أحد امللوك.79 اكن ذلك 

واخلطر  ايلهود،  من  يواجهه  املسيح  اكن  اذلي  العنيف  االضطهاد  عن  سمع  قد  امللك 

أن  عيىس  سيدنا  ىلع  يعرض  وفدا  الطيب  امللك  ذلك  فأرسل  حبياته،  املحدق  العظيم 

أ مت 16: 27-25

ب مت 10: 37- 38

ت أع 21: 13

ث يو 12: 25-24
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املسيح  رد  اكن  يشاء.  كما  بتعايلمه  ينادي  وحرا  مكرما  هناك  ويعيش  مملكته  يف  يقيم 

معناه. "ال، شكرا! جيب أن أموت ليك حييا اآلخرون. إهانيت ستجلب الكرامة واحلرية 

لآلخرين!" احلياة  سيجلب  ومويت  لآلخرين، 

ملك  من  وأجمد  املسيح ألعز عندي  املوت ألجل  إن  "أال  اذلهب:  فم  يوحنا  قال 
أقاصيها."أ إىل  أقاصيها  من  ادلنيا 

األخري  القرن  خالل  أجله  من  حبياتهم  ضحوا  اذلين  بعيىس  املؤمنني  عدد  إن 

القرون  تاريخ املسيحية هو أكرث من جممل عدد اذلين استشهدوا يف سبيله خالل  من 

أجله.  احلياة من  إنه داعنا نلبذل  السابقة!  التسعة عرش 

ْغِبيَاُء 
َ
أ ُْن 

َ
حن َمًعا.  َوانلَّاِس  َمالئَِكِة 

ْ
لِل َعالَِم، 

ْ
لِل َمنَْظًرا  نَا  "رِصْ أيضا:  بولس  وقال 

ْنتُْم 
َ
أ قِْوَياُء. 

َ
أ ْنتُْم 

َ
َوأ ُضَعَفاُء،  ُْن 

َ
حن َمِسيِح. 

ْ
لِل بِانِْتَمائُِكْم  ُعَقالُء  ْنتُْم 

َ
َوأ َمِسيِح، 

ْ
ال َسِبيِل  يِف 

َْب  والرضَّ ُعْرَي 
ْ
َوال َعَطَش 

ْ
َوال ُوَع 

ْ
اجل ُنَعايِن  ُْن 

َ
حن اآلَن،  حِلَدِّ  حُمْتََقُروَن.  ُْن 

َ
َوحن ُموَن،  ُمَكرَّ

يِْدينَا نِلَْحُصَل ىلَعَ َمِعيَشتِنَا. نُْشتَُم َفنُبَاِرُك. نُْضَطَهُد َفنَْحتَِمُل. 
َ
َد. َنتَْعُب َونَْشتَِغُل بِأ َوالتَّرَشُّ

َعالَِم."ب
ْ
ُمْجتََمِع، َوِمثُْل ِزَبالَِة ال

ْ
ُْن ِمثُْل ُحثَالَِة ال

َ
َْوِم، حن ُيْفرَتَى َعلَيْنَا َفنَتََكَُّم بِلُْطٍف. حِلَدِّ ايلْ

مدى  ىلع  واالضطهاد  والعذاب  املرَّ  الصني  يف  باملسيح  املؤمنني  مجااعت  اعنت 

سبيل  يف  "شهداء  عنوانها  الصني  يف  املؤمنون  يرنمها  قوية  أغنية  هناك  طويلة.  سنني 

لكماتها: تقول  املسيح" 

الوقت اذلي فيه ُودلت أمة املسيح منذ 

اخلمسني يوم 

إرادتهم بمحض  بأنفسهم  يُضحون  ربنا  وأتباع 

أ رج رؤ 12: 11

ب 1كور 4: 13-9
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مات عرشات اآلالف ليك تنمو ادلعوة باإلجنيل

هؤالء حصلوا ىلع إلكيل احلياة

يلتين أكون شهيدا من أجل ربنا

يلتين أكون شهيدا من أجل ربنا

أنا راغب يف املوت املجيد من أجل ربنا

انلهاية املسيح حىت  اذلين أحبوا  الرسل  هؤالء 

تبعوه ىلع طريق اآلالم

املنعزلة بطمس  إىل جزيرة  نيُف  يوحنا: 

اصطفان: رمجه مجهور اغضب حىت مات

مىت: طعنه الغواغء يف )بالد( فارس ومات

ومات بعضهما  بعيدا عن  رجليه  اخليول  فسخت  مرقس: 

بوحشية شنقوه  احلبيب  الطبيب  لوقا: 

منهم ىلع صليب وفيليب وسمعان: ُصلب لك  بطرس 

الوثنيون جدله وهو يح برتلم: سلخ 

اهلند ومات بعضهما يف  بعيدا عن  اخليول رجليه  توما: فسخت 

امللك هريودس رأسه يوحنا: قطع  يعقوب أخو 

حاد بمنشار  نصفني  إىل  قطعوه  الصغري:  يعقوب 
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يعقوب أخو املسيح: رمجوه حىت مات

بالسهام يهوذا: ربطوه إىل اعمود ورموه 

القدس متياس: قطعوا رأسه يف 
بولس: مات شهيدا يف عرص نريون80

أنا أرغب يف محل الصليب والسري إىل األمام

اتلضحية الرسل يف طريق  ألتبع 

الغايلة أن تنجو حىت يمكن لعرشات اآلالف من انلفوس 

أنا أرغب يف ترك اللك

أنا أرغب يف أن أكون شهيدا من أجل املسيح

"تَِعبُْت...  قال:  املسيح.  أتباع  من  اكن  ألنه  العنيف  االضطهاد  بولس  الىق 

تِْسًعا  ٍة  َمرَّ لُكِّ  يِف  َُهوُد،  ايلْ يِن  َجدَلَ اٍت  َمرَّ َخَْس  َمْوِت... 
ْ
لِل َوَتَعرَّْضُت  ُت...  وَُجدِلْ وَُسِجنُْت... 

ِفينَُة  َمْت ِب السَّ َطَّ ًة. حتَ َِجاَرِة َمرَّ
ْ
اٍت. رمُِجُْت بِاحل ِعيِصِّ ثاَلَث َمرَّ

ْ
بُْت بِال ًة. رُضِ َ َوثاَلِثنَي َجدلْ

َعِديَدٍة،  ْسَفاٍر 
َ
أ يِف  َْحِر.  ابلْ َعْرِض  يِف  ِْلِه، 

َ
َويل بِنََهاِرهِ  اَكِمال،  يَْوًما  قََضيُْت  اٍت.  َمرَّ ثاَلَث 

َيُهوٍد،  َغرْيِ  ِمْن  َوخَمَاِطَر  َيُهوٍد  مْن  خَمَاِطَر  لُُصوٍص،  ِمْن  َوخَمَاِطَر  ْنَهاٍر 
َ
أ ِمْن  خَمَاِطَر  َواَجْهُت 

َتَعٍب  يِف  َكَذبٍَة.  إِْخَوٍة  ِمْن  َوخَمَاِطَر  َْحِر  ابلْ يِف  خَمَاِطَر  ِقَفاِر، 
ْ
ال يِف  َوخَمَاِطَر  ُمُدِن 

ْ
ال يِف  خَمَاِطَر 

َوِمْن  رَبِْد 
ْ
ال َوِمَن  اتلَّْغِذيَِة  َوقِلَِّة  َعَطِش 

ْ
َوال ُوِع 

ْ
اجل ِمَن  قَاَسيُْت  نَْوٍم.  باِل  َسَهٍر  َويِف  ٍة،  َوَمَشقَّ

َطِة 
ْ
ُسل َْت 

َ
حت َيْعَمُل  ي  ِ

َّ
اذل ِدَمْشَق  َحاِكُم  ِذُب. 

ْ
ك

َ
أ ال  ينِّ 

َ
أ َيْعلَُم  اهلُل...  َمالبِِس... 

ْ
ال قِلَِّة 

يِف  َوَضُعويِن  اإلِْخَوَة  لَِكنَّ   . َعيَلَّ َيْقِبَض  ِليَكْ  ِدَمْشَق  َمِدينَِة  َراَسِة  حِبِ َمَر 
َ
أ َاِرِث، 

ْ
احل َمِلِك 

ْ
ال

ِمنُْه."أ َوَهَربُْت  وِر،  السُّ يِف  نَافَِذٍة  ِمْن  نَْزلُويِن 
َ
َوأ ٍة،  ُقفَّ

أ 2كور 11: 33-23
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واجلدل  الرضب  عالمات  جسمه  يف  حيمل  إنه  الشجاع  الرسول  هذا  يقول  كما 

أجل  من  املوت  نلفسه  يتوقع  دائما  اكن  أنه  كما  بعيىس،  إيمانه  أجل  من  واتلعذيب 

ْتَاُر يِف َمَشالِكِنَا، لَِكنَّنَا 
َ

ُعوَباِت ِمْن لُكِّ نَاِحيٍَة، لَِكنَّنَا ال َننَْهاُر. حن ُْن نَُواِجُه الصُّ
َ

املسيح: "حن

َوَدائًِما  ُم.  َنتََحطَّ ال  لَِكنَّنَا  ُبوَننَا،  يرَْضِ يَنَْسانَا.  ال  اهلَل  لَِكنَّ  انلَّاُس،  يَْضَطِهُدنَا  ُس. 
َ
َنيْأ ال 

ْحيَاٌء 
َ
أ ُْن 

َ
حن نَا  نَّ

َ
أل ِجْسِمنَا.  يِف  يًْضا 

َ
أ َحيَاتُُه  َتْظَهُر  بَِذلَِك  ِعيىَس.  َمْوَت  ِجْسِمنَا  يِف  ِْمُل 

َ
حن

ِجْسِمنَا  يِف  يًْضا 
َ
أ ِعيىَس  َحيَاُة  َتْظَهَر  ِليَكْ  ِعيىَس،  ْجِل 

َ
أ ِمْن  َدائًِما  َمْوِت 

ْ
لِل ُض  َنتََعرَّ لَِكنَّنَا 

َفايِن."أ 
ْ
ال

ومرة أخرى نستشهد بالرسول بولس اذلي قال يف خطابه الودايع لشيوخ مجاعة 

َماَذا  ْعلَُم 
َ
أ َوال  وِح.  الرُّ ِمَن  بَِدافٍِع  ُقْدِس 

ْ
ال  

َ
إِىل َذاِهٌب  نَا 

َ
أ "اآلَن  أفاسس:  يف  املؤمنني 

الِسَل  السَّ نَّ 
َ
أ َمِدينٍَة  لُكِّ  يِف  يِل  ُيْعِلُن  وَس  ُقدُّ

ْ
ال وَح  الرُّ نَّ 

َ
أ ْعلَُم 

َ
أ َما  إِنَّ ُهنَاَك.  يَنْتَِظُريِن 

َم  َتمِّ
ُ
َوأ يِت  بُِمِهمَّ قُوَم 

َ
أ ْن 

َ
أ ُهَو  ُمِهمُّ 

ْ
ال بَِل  يِن،  َتُهمُّ ال  َحيَايِت  لَِكنَّ  تَنْتَِظُريِن.  َمَصاِعَب 

ْ
َوال

اهلِل."ب نِْعَمِة  بِِبَشاَرِة  ْخرِبَ 
ُ
أ ْن 

َ
أ َوُهَو  َسيُِّدنَا ِعيىَس،  بِِه  لَكََّفيِن  ي  ِ

َّ
َعَمَل اذل

ْ
ال

سبب  بل  وتعاسة،  وشقاء  بؤسا  ليس  حنمله  اذلي  الصليب  اتلضحية.  نبل  هذا 

فرح حىت يف املصاعب، وسبب أمل ورجاء حىت يف أصعب الظروف. إن سيدنا عيىس 

بنفسه من أجلنا يستحق أن نضيح حنن بكل يشء، حىت حبياتنا نفسها،  اذلي ضح 

أجله. من 

عن  ارتد  أنه  بتهمة  إيران  يف  املحاكمة  إىل  ديباج  مهدي  الشيخ  م  دِّ
ُ
ق فرتة  منذ 

أتباع سيدنا عيىس املسيح. وملا وقف يدافع عن نفسه قال: دينه وصار من 

السماء  لقايض  باجلميل  أعرتف  بتواضع  إين  حياتنا.  هو  اذلي  القدوس  اهلل  بسم 

واألرض اذلي أعطاين هذه الفرصة اثلمينة، وبانكسار أضع أميل يف ريب يلنقذين من 

أ 2كور 4: 11-8

ب أع 20: 24-22
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يستمعوا  أن  املوقرين  املحكمة  أعضاء  من  أطلب  كما  وعوده.  حسب  املحكمة  هذه 

بصرب دلفايع، وباحرتام السم اهلل تعاىل. 

عيىس  سيدنا  أن  آمنت  ثم  واإلثم،  اخلطيئة  ارتكبت  أنا  بعيىس.  مؤمن  إين 

اهلل  قدام  املوت، وجعلين صاحلا  منترصا ىلع  وقام  الصليب  أجيل ىلع  من  مات  املسيح 

اذلنب، وعيىس  ارتكبنا  البرش  احلق. حنن  َبنيَّ لك هذا نلا يف كتابه  احلق  اإلهل  تعاىل. 

العظيم  الصنيع  العقاب ماكننا. وردا ىلع هذا  الصليب دفع اثلمن عنا. أخذ  بموته ىلع 

أخاف  وال  وأتبعه  نفيس  أنكر  وأن  واإلخالص،  الوفاء  مين  طلب  ميع،  عمله  اذلي 

حيم  واذلي  عيلَّ  أشفق  اذلي  احلياة  خالق  اهلل  ىلع  أتولك  إنما  قتلوين.  إن  حىت  البرش 

اجلزاء. ويكافئهم خري  به  املؤمنني 

بما يف قلوبنا يؤكد  العالُِم  اهلُل تعاىل  إنما  املوجهة يل ايلوم يه الكفر.  إن اتلهمة 

حبق  به  نؤمن  بل  اهلالكني،  الضالني  وال  الاكفرين  من  لسنا  عيىس  أتباَع  حنن  أننا  نلا 

باهلل  يؤمن  ال  من  هو  الاكفر  رشيعتكم  حسب  فيه.  مضمونة  اهلالك  من  جناتنا  وأن 

أتباع عيىس احلقيقيني، نؤمن بكل هذه. واألنبياء وايلوم اآلخر. وأنا وميع لكُّ 

قلتم يف بنود االتهام إين تركت ديين وحتولت إىل دين آخر. ال، أيها السادة، أنا ىلع 

مدى سنني عديدة لم يكن يل دين! إنما بعد حبث ودراسة، قبلت دعوة اهلل عز وجل 

خيتارون  انلاس  انلعيم.  يف  اخللود  حياة  ىلع  ألحصل  املسيح  عيىس  بربنا  أؤمن  أن  يل 

ِحبُّوا 
َ
أ َوِصيَّيِت:  يِهَ  "َهِذهِ  قال:  فهو  اذلي خيتاره!  هو  بعيىس، عيىس  املؤمن  إنما  دينهم. 

بِنَْفِسِه  َواِحُد 
ْ
ال  َ يَُضيحِّ ْن 

َ
أ ِمْن  ْعَظُم 

َ
أ حَمَبٌَّة  تُوَجُد  ال  ْحبَبْتُُكْم. 

َ
أ َكَما  َبْعًضا  َبْعُضُكْم 

اآلَن،  َبْعَد  َعِبيًدا  ْدُعوُكْم 
َ
أ ال  نَا 

َ
أ ِحبَّايِئ. 

َ
أ ْنتُْم 

َ
فَأ بَِوَصايَاَي  تُْم 

ْ
َعِمل إِْن  ِحبَّائِِه. 

َ
أ َسِبيِل  يِف 

َما  بُِكلِّ  ْفتُُكْم  َعرَّ ينِّ 
َ
أل ِحبَّايِئ، 

َ
أ َدَعْوتُُكْم  َما  إِنَّ َسيُِّدُه.  َيْعَمُل  َما  َيْعِرُف  ال  َعبَْد 

ْ
ال نَّ 

َ
أل

َوُتثِْمُروا  تِلَْذَهبُوا  َوَعيَّنْتُُكْم  تُُكْم  اْخرَتْ ي  ِ
َّ

اذل نَا 
َ
أ ْتَاُرويِن، 

َ
ت لَْم  ْنتُْم 

َ
أ ِب. 

َ
أ ِمْن  َسِمْعتُُه 

ِحبُّوا 
َ
أ لَُكْم:  َوِصيَّيِت  يِهَ  َفَهِذهِ  بِاْسِم.  َتْطلُبُونَُه  َما  لُكَّ  ُب 

َ
األ َفيُْعِطيُكُم  يَُدوُم،  َثَمًرا 
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َبْعًضا."أ َبْعُضُكْم 

يقول  املعصوَم  اهلل  كالَم  ولكن  ودلت.  منذ  مسلم  إين  االتهام  بنود  يف  وقلتم 

إن عيىس اختارين قبل أن أودل ألكون من أتباعه واملؤمنني به! اهلُل ادلائُم ابلايق يرى 

منذ  فيعرف  القلوب،  يعرف  وهو  هل.  ألنتَم  اختارين  اذلي  وهو  ابلدايةب،  من  انلهاية 

يف  اخللود  وحياة  إيمانهم  يبيعون  اذلين  هم  ومن  به،  سيؤمنون  اذلين  هم  من  األزل 

ُل أن يكون لكُّ العالم ضدي والقديُر  فَضِّ
ُ
انلعيم بأمور هذه احلياة الزائلة! ذللك فإين أ

تعاىل ميع، أن يدعوين انلاُس اكفرا والقدير تعاىل يرىض عين. فهو العزيز القوي اذلي 
يرفع من يشاء ويذل من يشاء.ت

القدير.  حىم  يف  أمان  يف  أنا  عنه؟  يفصلين  أن  يقدر  فمن  ميع،  اهلل  اكن  فإن 

يِل  حَيَْفَظ  ْن 
َ
أ قَاِدٌر  نَُّه 

َ
أ ٌد  كِّ

َ
َوُمتَأ بِِه،  آَمنُْت  َمْن  "اَعرٌِف  أنا  رمحته.  هوعرش  وملجأي 

إىل  فيه  حُيرضين  اذلي  ايلوم  ذلك  إىل  وديعيت  سيحفظ  إنه  َْوِم."ث  ايلْ َذلَِك   
َ

إِىل َوِديَعيِت 

يُنري الصاحلون وحيث ال يوجد رش وال اكفرون. مملكته األبدية حيث 

وملن  اهلل؟  حمبة  ذرايع  أترك  كيف  عجبا!  "ارجع."  االتهام:  بنود  يف  أيضا  وقلتم 

سنة  وأربعون  اآلن خس  وأخون ريب؟ مضت  انلاس  أسمع كالَم  أن  يصح  أرجع؟ هل 

وأنا أتبع عيىس وأخدمه. خس وأربعون سنة وأنا أسري مع رب املعجزات، وهو يظللين 

يمأل  عيىس  حب  إن  وراعيته.  األبوي  حببه  هل  مدين  إين  يوم.  بعد  يوما  وحنانه  برمحته 

ِكياين. إن لك جسدي ينبض بدفء حبه. اهلل القدير هو حقا كراميت ورشيف، هو حامَّ 

واملدافُع عين، وقد قبلين وأغدق عيلَّ الكثري من براكته ومعجزاته.

هذه  أالقيه، لك  اذلي  والعذاب  فيه،  أنا  اذلي  والسجن  أاعنيه،  اذلي  األلم  وهذا 

أ يو 15: 17-12

ب إش 42: 9؛ 46: 10-8

ت 2صم 2: 7؛ لو 1: 52-51

ث 2تم 1: 12
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اذلي حيبه  إن  يقول  الرشيف  فالكتاب  وقبلين.  أنه ريض عين  براهني صادقة  إنما يه 

يف  انلب  حفظ  اذلي  دانيال  رب  هو  انلعيم.  جلنة  نا  يلُِعدَّ ذلك  يفعل  إنه  يؤدبه.  اهلل 

السجن  يف  حفظين  اذلي  وهو  جوعها.  رغم  الاكرسة  الوحوش  ترضه  فلم  األسود،  حفرة 

ل خالهلا لك رضر إىل منفعة، ولك عذاب إىل ربح. دلرجة أن  تسع سنني اآلن، وقد حوَّ

قلب مملوء بل ويفيض بالفرح والعرفان باجلميل هل! وهو رب أيوب اذلي خيترب صربي 

واحتمايل وواليئ هل. فهو خالل هذه السنني التسع حررين من لك مسئويلايت ألكون يف 

محاه وأقيض السااعِت يف دراسة كالمه وادلاعء هل، وأنا متعطش ألعرفه وأحبه وأطيعه 

وياهلا  معرفته.  يف  ألتعمق  فرصة  أثمن  أعطاين  السجن  فيف  مىض.  وقت  لك  من  أكرث 

يتبعون عيىس  ملن  تعاىل  اهلل  ِخُرها  يَدَّ اليت  تلك  ثمينة جميدة،  غنية  عظيمة  براكت  من 

بأمانة.

ثم اعرتضتم أيضا ألين أدعو انلاس يلؤمنوا بعيىس. ولكن لو رأيُت أعىم يسري 

إن  احلالة؟  إنسانييت يف هذه  وأين  يسقط!  ره،  أحذِّ إن كنت ال  أنذره؟  أال  بوار حفرة، 

باب  عيىس.  عن  بعيدا  اجلحيم  يف  اهلالك  من  رهم  وأحذِّ انلاس  أنذر  أن  هو  واجب 

نَا ُهَو 
َ
رمحة اهلل مفتوح ىلع مرصاعيه وانلاس ال يرونه، فكيف أسكت؟ عيىس قال: " أ

نَُّه 
َ
هِ، أل بَِغرْيِ َاَة 

َ
َيَاُة."أ وقال اإلجنيل الرشيف عنه: "ال جن

ْ
احل ُهَو  نَا 

َ
أ  ، َقُّ

ْ
احل ُهَو  نَا 

َ
أ ِريُق،  الطَّ

بِِه انلََّجاَة."ب َننَاُل  لِلنَّاِس  ْعِطَي 
ُ
أ اْسٌم آَخُر  لُكِِّه  َعالَِم 

ْ
ال يُوَجُد يِف  ال 

عظيمة  وسيلة  هو  واملوت  خلدمته،  ثمينة  فرصة  يه  يل  بالنسبة  فاحلياة  هلذا 

وكذلك  إكراما السم عيىس،  السجن  أكون يف  أن  الرىض  تمام  راض  فأنا  معه!  ألكون 

أنا مستعد تمام االستعداد أن أضيح حبيايت من أجل ريب.

آمني. األبد،  وإىل  اآلن  وبركته وشفائه،  برمحته  القدير يظللكم مجيعا  يلت 

أ يو 14: 6

ب أع 4: 12
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زنزانة  من  يأيت  أن  أمكنه  كيف  ديباج؟  ملهدي  الشجاعة  هذه  جاءت  أين  من 

اجلراءة  بهذه  يلتحدث  واملراقبني  والشهوِد  واملحامني  القضاِة  أمام  ويقف  السجن  يف 

يمنح  اذلي  هو  القدوس  الروح  نعم،  القدوس.  الروح  هو:  اجلواب  والعلم؟  والكفاءة 

املواقف.  الشجاعة واثلبات حىت يف أصعب  املسيح  أتباع 

10 سنني وهو حمبوس يف السجن، قال أحد احلراس ملهدي ديباج: "لو جاء  وبعد 

ذلك  تتبع  أن  جيب  وأنك  بعده  جاء  نبيا  إن  لك  وقال  السجن  يف  إيلك  عيىس  سيدنا 

انلب، فماذا تقول لعيىس؟" قال مهدي: "أرم نفيس عند قدم سيدي املسيح وأتوسل 

اجلحيم،  يف  ب  تليق  ان  يمكنك  تشنقين،  أن  يمكنك  تقتلين،  أن  'يمكنك  وأقول،  إيله 

ولكن من فضلك ال ترسلين ألحد غريك!'"

هذا  ظاملا.  اكن  مهما  احلاكم  سيف  خياف  ال  اذلي  الشجاع  ابلطل  هو  هذا 

لكماته  أشهر  من  واذلي  املسيح،  سبيل  يف  واستشهد  حبياته  ضح  اذلي  الرجل  هو 

املأثورة أنه قال: "إنها مضيعة أن يموت املؤمن باملسيح موتا طبيعيا." أي إن كنا نموت 

املسيح  أجل  من  حبياتنا  نضيح  كنا  إن  أما  كبرية.  فرصة  نضيع  فنحن  استشهاد،  بال 

ربح عظيم. فهذا  أجله  من  ونستشهد 

يا أيخ ملواجهة املصاعب. أنت تعرف قصة يوسف اليت وردت يف  كن مستعًدا 

ماذا حدث  الشجاع؟  نتيجة موقفه  فماذا اكنت  الفحشاء،  أن يرتكب  اتلوراة. رفض 

ربما  برئ.  لشاب  مؤلم  اضطهاد  من  هل  يا  السجن.  يف  وضعوه  الطاهر؟  الشاب  ذللك 

يواجهك االضطهاد يا أيخ. قد يضطهدك زمالؤك ألنك رشيف وأمني. قد يسيئ إيلك 

يتربأ منك أصدقاؤك ألنك حتب  قد  تتبع احلق.  أهلك ويضطهدونك ويعادونك ألنك 

عيىس. لكن اهلل اذلي ساعد يوسف وهو يف السجن، سوف يمد لك يد املعونة وأنت 

يف الظروف الصعبة. إن تمسكت به وحافظت ىلع إيمانك بعيىس، سوف يعطيك القوة 

فائًزا اغبًلا وقوًيا. والربكة حىت ترج من املصاعب 
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به  مؤمن  لك  مع  يتألم  إنه  ايلوم.  يتألم  زال  ما  عيىس  سيدنا  أن  نفهم  أن  جيب 

ومواله  وفاديه  لسيده  الوالء  بسبب  السجَن  أو  املرَض  أو  احلزَن  أو  االضطهاَد  يعاين 

ايلوم  موجوٍد  عرق  أو  جنس  أو  دين  أي  من  شخص  لك  مع  يتألم  املسيح  إن  وربه. 

عليه  يُقبُض  عيىس  أتباع  من  واحد  لك  بعيىس.  إيمانه  بسبب  حبس  يف  أو  سجن  يف 

ويُستجَوُب وُيرضُب وُيضطهُد وحُيتقُر وُيعذُب، عيىس أيضا يتألم معه. هل أنت حزين 

ايلوم ألنك فقدت حبيبا أو قريبا، عيىس أيضا يتألم معك. إنه اعرٌف وفاهٌم الظروف 

اليت تمرُّ بها يا أيخ. إنه فاهٌم وضَعِك وآالَمِك يا أخيت. إن روح اهلل القدوس يذكركُم 

ايلوَم أن عيىس أيضا تألم ويتألم. إنه سار قبلك يف الطريق اليت تسرُي فيها اآلن. إنه مر 

األبواب  لك  غلقت 
ُ
أ ربما  صعبة،  حالة  إىل  وصلت  ربما  اآلن.  بها  تمر  اليت  بالظروف 

يقول  لك.  ابلاب  سيفتح  وهو  ذلك،  يعلم  عيىس  تعمل.  ماذا  تدري  ولست  وجهك  يف 

َيَاِة 
ْ
احل إِلْكِيَل  َينَاُل  َينَْجُح  َبْعَدَما  نَُّه 

َ
أل ِمْحنَِة، 

ْ
ال ىلَعَ  يَْصرِبُ  لَِمْن  "َهِنيئًا  الرشيف:  اإلجنيل 

األلم  امتحان  يف  ينجح  أن  بولس  رغبة  اكنت  ذللك  بُّونَُه."أ  حُيِ يَن  ِ
َّ

اذل بِِه  اهلُل  وََعَد  ي  ِ
َّ

اذل

ِمثْلَُه  ْصِبَح 
ُ
َوأ آالِمِه،  يِف  َشاِرَكُه 

ُ
َوأ ِقيَاَمِتِه،  َة  قُوَّ ْختَرِبَ 

َ
َوأ َمِسيَح، 

ْ
ال ْعِرَف 

َ
أ ْن 

َ
أ ِريُد 

ُ
"أ فقال: 

َمْوتِِه."ب  يِف 

ال  اذلي حيارب  اجلندي  إن  الظالم.  وقوات  الشيطان  روحية ضد  حنن يف حرب 

األلم واملصاعب. نقابل  أن  نتوقع  براحته. حنن يف معركة حربية. حنن  يهتم 

أ يع 1 : 12

ب يف 3 : 10
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ختام
ٍء إِال  ْفتَِخَر بيَِشْ

َ
أ إِينِّ ال َولَْن 

نَا، فَ
َ
أ ا  مَّ

َ
من دوايع الرشف نلا أن نقول مع بولس: "أ

بِالنِّْسبَِة  نَا ُصِلبُْت 
َ
َوأ بِالنِّْسبَِة يِل،  َعالَُم 

ْ
ال بِِه ُصِلَب  ي  ِ

َّ
َمِسيِح، اذل

ْ
ال َسيِِّدنَا ِعيىَس  بَِصِليِب 

َعالَِم."أ
ْ
لِل

اكنت  اليت  القيود  سيدي  كرس  طريقه  عن  ألنه  املسيح  بصليب  أفتخر  أنا  نعم، 

مهينة  وترصفات  ُمشينة  اعدات  إىل  تربطين  اكنت  اليت  السالسل  وحطم  تكبلين، 

وآثام وخطايا، وحكم برباءيت، وأطلقين حرا من السجن اذلي كنت فيه. أنا ايلوم حر 

طليق، أنا ايلوم يح ألن املسيح مات ماكين!

وحني أقول إين أفتخر بصليب املسيح، ال أقصد اخلشبة اليت مات عليها املسيح 

نعين صليبا  وال  به.  وأتباىه  الفضة  أو  اذلهب  من  ألبس صليبا  أين  أعين  وال  موالنا، 

أو  كنيسة  فوق  انلاس  يضعه  أخرى  مادة  أي  أو  حجارة  أو  خشب  من  مصنواع  ماديا 

حيا  قيامته  ثم  الصليب  ىلع  املسيح  موت  حقيقة  نعين  املسيح  بصليب  إنما  مبىن. 

منترصا يف ايلوم اثلالث. كما يقول اإلجنيل: "إن رسالة الصليب… بالنسبة نلا… يه 

قوة اهلل."ب حنن نتكم عن رسالة، عن حقيقة، ال عن رمز أو صورة.

الصليب،  يلبسن  ابلنات  أرى  حني  "إين  فضيلة:  اسمها  مسلمة  فتاة  يل  قالت 

أقصد  ال  أنا  من عنيق!"  يتدىل  أيضا صليبا  أنا  مثلهن أللبس  لو كنت مسيحية  أتمىن 

هذا انلوع من اتلبايه بالصليب. بل الرسالة نفسها، كون عيىس مات وقام من أجيل، 

أنا املسكني. أنا أفتخر، وىلع هذا أمحد اهلل حلبه وتنازهل وتضحيته من أجيل  بهذا 

وسلطان  الرش  مفعول  من  حتررين  اليت  القوة  هو  الصليب  ىلع  املسيح  موت  إن 

أحب،  ال  ما  وأرتكب  فيه،  أرغب  ال  ما  أعمل  وجيعلين  ويذلين  يقهرين  اذلي  الرش 

أ غل 6: 14

ب 1كور 1: 18
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بعد! فيما  أندم عليه  ما  وأفعل 

ومع ذلك فإننا حني نرى صليبا فوق مبىن أو مرسوما يف ماكن ما أو معلقا حول 

ر  ُمذكِّ هو  الرمز  أجلنا.  من  املسيح  عمله  بما  يذكرنا  أن  جيب  هذا  فإن  شخص،  عنق 

بالقرب من دارنا، فوق جبل81، صليب كبري  املسيح. يوجد  املسيح، بتضحية  بمعروف 

من  أقرتب  حني  كيلومرتات.  عدة  بعد  ىلع  من  انلاس  يراه  ساطع  بنور  الليل  يف  ينري 

وريب  وموالي  سيدي  عمله  ما  أتذكر  ألين  قلب  يف  عميق  بفرح  أشعر  وأراه،  ادلار 

وهلذا  الغفران.  ىلع  يل  يلحصل  بنفسه  ضح  وهو  مذنب  أنا  أجيل.  من  املسيح  عيىس 

ُغْفَراَن  َينَاُل  بِِه  يُْؤِمُن  َمْن  لُكَّ  نَّ 
َ
أ نِْبيَاِء 

َ
األ لُكُّ   ُ

َ
هل "يَْشَهُد  الكريم:  اهلل  كتاب  عنه  يقول 

اْسِمِه."أ بَِواِسَطِة  نُوِب  اذلُّ

قد  لم يكن هو  لو  املسيح وإال أصري حمروما! ألنه  إذن: "ال حترمين من صليب 

الغضب  نال  قد  هو  يكن  لم  ولو  بالسداد.  مطابلا  أنا  لكنت  حقها،  اهلل  لعدالة  سدد 

اذلي  السالم  هذا  من  حترمين  ال  إذن  األبد.  إىل  نلته  أنا  لكنت  الصليب،  ىلع  اإلليه 
ال مثيل هل!"82

اكن  ملا  اجلبل  ىلع  وإيلاس  موىس  ظهور  موضوع  إىل  قبل  من  باختصار  أرشت 

هناك عيىس وثالثة من أتباعه. ال شك اكنت حلظات مثرية، فيا ترى ماذا اكن موضوع 

فإن  برشا،  صار  اذلي  الكمة  قوة  حول  احلديث  يدور  أن  يمكن  اكن  معا؟  حديثهم 

هنا  نعم،  وأحاكم.  ورشائع  وصايا  يف  اهلل  أعلنها  اليت  بالكمة  حياته  ارتبطت  موىس 

الكمة اذلي صار برشا.

احلاكم  إيلاس  حتدى  بها  اليت  الطريقة  عن  احلديث  يدور  أن  يمكن  اكن  أو 

والرؤساء اذلين ابتعدوا عن طريق اهلل، وقادة ادلين اذلين نزلوا إىل قاع الوثنية، وكيف 

أيضا. الفئات  أن عيىس نفسه حتدى هذه 

أ أع 10: 43
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لكن، ال! بل دار احلديث عن موضوع أخطر وأهم من لك هذا، تكلم انلبيان 

وماليني  وإيلاس  موىس  جناة  الفداء  هذا  يف  فدائه.  عن  صليبه.  عن  رحيله.  عن  معه 

غريهما. يف هذا الصليب حياة ملوىس وإيلاس وملاليني معهما. موت املسيح ىلع الصليب 

لفداء البرش اكن هو املوضوع اذلي يمأل فكر السماء واخللود، اكن لك يشء آخر ثانويا 

الوحيد. البرش، هذا هو أملهم  وفرعيا. هذا هو أساس رجاء 

تنظيف  يه  مسئويلتها  اكنت  مستشىف.  يف  تعمل  اكنت  امرأة  عن  قصة  سمعت 

وشهرا  يوم،  بعد  يوما  وأمانة  بنشاط  تعمل  واكنت  الكهربائية.  باملكنسة  املرىض  غرف 

أن  املرأة  تلك  ىلع  اكن  املستشىف.  تلك  يف  غريب  أمر  حيدث  بدأ  ولكن  آخر.  بعد 

الغرف  تنظيف  يف  كعادتها  فاكنت  صباحا.  مجعة  يوم  لك  املركزة  العناية  غرفة  تنظف 

األخرى تبحث عن ماكن يف احلائط تلوصل املكنسة للتيار الكهربايئ )َمقبس، ُكبس(، 

ثم  اتلنظيف  من  تنتيه  حىت  موصل  سلك  أي  فتسحب  فاراغ،  ماكنا  جتد  ال  ولكنها 

املرىض  أحد  يموت  يوم مجعة صباحا  أن لك  السلطات تالحظ  بدأت  ترجعه كما اكن. 

املرأة اكنت تسحب  تلك  أن  السبب هو  أن  وبابلحث وجدوا  املركزة.  العناية  يف غرفة 

اتلنفس!  إىل جهاز  املوصل  السلك 

ولكنها  عملها.  يف  ونشيطة  جمتهدة  واكنت  بأمانة،  تعمل  اتلنظيف  اعملة  اكنت 

اكنت  وتنظفها،  الغرفة  تكنس  ليك  أنها  تعلم  تكن  لم  انلاس.  موت  تسبب  اكنت 

وتقتلهم!  املرىض  احلياة عن  إمداد  تفصل 

القيام  ربما أنت مثل تلك املرأة ولكن بمعىن آخر. ربما أنت جمتهد ونشيط يف 

بواجبات ادلين، ولكنك لألسف تسبب اهلالك نلفسك ولغريك. ملاذا؟ ألنك ال تريد أن 

تعرف أو أن تقبل حقيقة فداء املسيح. أنت تمنع عن اآلخرين إمداد احلياة احلقيقية، 

حياة اخللود، وأنت ال تدري!

اقرِتْب من الصليب، تقرتْب من اهلل. أو ابتَِعْد عن الصليب، تعرف معىن الضياع 
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وايلأس. والفراغ 

سمعت  شديدة.  آالما  هلا  سبَّب  رجليها  يف  خطري  بمرض  فقرية  بنت  صيبت 
ُ
أ

إيله  يذهب  واكن  املرض  ذلك  عالج  يف  متخصص  مشهور  جراح  عن  وأمها  ابلنت 

املطلوب  املبلغ  دلينا  اكن  لو  أم،  يا  "آه  ابلنت:  قالت  ابلالد.  أحناء  خمتلف  من  انلاس 

ألنه  األم  تأسفت  الشديد."  األلم  هذا  من  أرتاح  لكنت  الطبيب،  ذلك  إىل  للهاب 

عند  املطلوبة  واجلراحة  الفحص  تكايلف  تلغطية  الاكيف  املال  تدبري  إماكنها  يف  ليس 

الكبري.  الطبيب  ذلك 

وذات مساء، بعد عناء يوم طويل يف العمل، خرج ذلك اجلراح يلتمىش ويرتيض 

دار  أول  الطبيب ىلع  بشدة. فطرق  املطر يزنل  قليال، ولكن فجأة هبت اعصفة وبدأ 

قابلها يف طريقه ليسترت حتت سقفها من املطر الشديد. ومن عجيب الصدف أن تلك 

اكنت دار األم الفقرية وبنتها. قال الرجل من خارج ابلاب: "أرجو أن تسمحوا يل بأن 

أتذ من سقفكم سرتا، حىت خيف املطر الشديد!" ولكن لكونه غريبا، رفضت األم 

أن تفتح هل وقالت: "حنن ال نعرفك، ومزننلا صغري. اذهب إىل مزنل آخر."

ويف ايلوم اتلايل نرشت الصحف هذه القصة حتت عنوان: اعئلة ترفض استضافة 

أشهر جراح أثناء املطر! وملا علمت ابلنت بهذا اخلرب، صارت تبيك وتقول: "آه يا أم، 

يا تعاسيت!" بابنا، ولكننا رفضناه!  كنت يف أشد احلاجة إيله، وجاء إيلنا، وقرع ىلع 

َاِب 
ْ

نَا ُهنَا َواقٌِف ىلَعَ ابل
َ
أيخ، إن عيىس واقف اآلن ىلع باب قلبك. إنه يقول: "أ

األم،  تلك  مثل  تعمل  أم  بادلخول؟  هل  تسمح  هل  قلبك؟  باب  هل  تفتح  فهل  ْطُرُق."أ 
َ
َوأ

فيكون  الفرصة،  وتُضيِّع  ترفضه  أن  عليك  أخاف  آخر"؟  ماكن  إىل  "إذهب  هل:  وتقول 

اتلعاسة. مصريك 

أ رؤ 3: 20
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ملحق 1

رموز أسماء كتب الويح

   
أخبار األيام األول  1أخ  

أخبار األيام اثلاين 2أخ  
إرميا إر 
إستري إس 
إشعيا إش  

أعمال الرسل أع 
الرسالة من بولس إىل املؤمنني يف أفاسس أف 

األمثال أم 
أيوب أي 

الرسالة األوىل من بطرس 1بط 

الرسالة اثلانية من بطرس 2بط 
اتلثنية تث 

الرسالة األوىل من بولس إىل املؤمنني يف تسالونكي 1تس 

الرسالة اثلانية من بولس إىل املؤمنني يف تسالونكي 2تس 
اتلكوين تك 

الرسالة األوىل من بولس إىل تيموتاوس 1تم 

الرسالة اثلانية من بولس إىل تيموتاوس 2تم 
الرسالة من بولس إىل تيتوس يت 

اجلامعة جا 
حبقوق حب 

حيج حج 
حزقيال حز 
اخلروج خر 

دانيال دا 
راعوث را  

الرسالة من بولس إىل املؤمنني يف روما رو 
الرؤيا رؤ 
زكريا زك 

صفنيا  صف 

صموئيل األول 1صم 

صموئيل اثلاين 2صم 
اعموس اع 

الرسالة إىل العربانيني عب 

العدد عد 
عزرا  عز 

عوبديا عو 
الرسالة من بولس إىل املؤمنني يف غالطية غل 

الرسالة من بولس إىل فلمون فل 
الرسالة من بولس إىل املؤمنني يف فيلب يف 

القضاة قض 
الرسالة من بولس إىل املؤمنني يف كولويس كو 

الرسالة األوىل من بولس إىل املؤمنني يف كورنتوس 1كور 

الرسالة اثلانية من بولس إىل املؤمنني يف كورنتوس 2كور 
لوقا لو 
مىت مت 

مرقس مر 
مرايث إرميا مرا 

املزامري مز 

امللوك األول 1مل  

امللوك اثلاين 2مل  
ماليخ مال 

ميخا م 
ناحوم نا 
حنميا نح 

نشيد األناشيد نش 
هوشع هو 

الالويني ال 
يشوع يش 

الرسالة من يعقوب يع 
الرسالة من يهوذا يه 

الرسالة األوىل من يوحنا 1يو 

الرسالة اثلانية من يوحنا 2يو 

الرسالة اثلاثلة من يوحنا 3يو 
يوحنا يو 
يونس يون 
يوئيل  يؤ 
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ملحق 2
حماوالت قتل املسيح83

املسيح: لقتل  مؤامرات وحماوالت  الكتاب عدة  يذكر 
ملا اكن صبيا حاول هريودس قتله.أ. 1
يهتم . 2 اهلل  بأن  نادى  ألنه  يلقتلوه  اجلبل  فوق  من  يطرحوه  أن  انلارصة  أهل  حاول 

ايلهود(.ب )غري  األخرى  بالشعوب 
تآمر رجال ادلين أن يقتلوه ألنه شىف صاحب ايلد املشلولة يف يوم السبت.ت. 3
طريقة . 4 عن  يبحثون  والفقهاء  األحبار  رؤساء  أخذ  اهلل  بيت  من  اتلجار  طرد  حني 

يلقتلوه.ث
حيلة . 5 يف  يفكرون  والفقهاء  األحبار  رؤساء  اكن  بيومني  والفطري  الفصح  عيد  قبل 

ويقتلوه.ج عيىس  ىلع  يلقبضوا 
يقتلوه.ح. 6 أن  يريدون  يهوذا  أهل منطقة  اكن 
قرر قادة ايلهود أن يقتلوه ألنه شىف الرجل الكسيح يف يوم السبت وألنه ساوى نفسه . 7

باهلل.خ
أنا هو."د. 8 إبراهيم،  تناولوا حجارة لريمجوه ألنه قال: "قبل أن يكون 
تناولوا حجارة لريمجوه ألنه قال: "أنا واألب واحد."ذ. 9

أقام لعازر من املوت، وانتىه هذا فعال بقتله.ر. 10 قرر قادة ايلهود أن يقتلوه ألنه 
بقتل . 11 يطابلوا  ليك  الشعب  بتحريض  والشيوخ  األحبار  رؤساء  قام  حماكمته  أثناء  يف 

عيىس.ز
إنه حسب رشيعتهم جيب . 12 وقالوا  بيالطس يلصلبه،  إىل  األحبار واحلرس  رصخ رؤساء 

أن يموت.س

أ مت 2: 16

ب لو 4: 29-28

ت مت 12: 9-14؛ مر 3: 1-6؛ لو 6: 11-6

ث مر 11: 18؛ لو 19: 47

ج مر 14: 1؛ لو 22: 2

ح يو 7: 1 ق 20، 25

خ يو 5: 18-16

د يو 8: 59-58

ذ يو 10: 31

ر يو 11: 53

ز مت 27: 20

س يو 19: 7
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ملحق 3

ب ثم القرب والقيامة
تسلسل أـحداث أسبوع الصل

ت
السب

األحد
ني

االثن
اثلالثاء

األربع
س

اخلمي
اجلمعة

ت
السب

األحد

10 نيسان )6 أيام قبل 
الفصح( مر 11: 12

11 نيسان )يف ايلوم 
اتلايل( يو 12: 12

12 نيسان )يف 
الغد( مر 11: 12

13 نيسان )يف ايلوم 
اتلايل( مر 11: 20

14 نيسان
15 نيسان )بعد 

ني( مر 14: 1
يوم

16 نيسان )يف 
الصبح( مر 15: 1

17 نيسان
ىه 

18 نيسان )ملا انت
ت( مر 16: 1

السب

ت عنيا يو 
ويلمة يف بي
8-1 :12

س تستقبله 
القد

ت 21: 
ك م

كمل
11-1

ني 
لعن شجرة اتل

ورأى اتلالميذ أن 
ت يف 

الشجرة ذبل
ت 21: 19

احلال م

مرة أخرى رأى 
ني 

اتلالميذ شجرة اتل
ت 

وقد ذبل
مر 11: 20-14

س ويوحنا 
أرسل بطر

إلعداد عشاء 
الفصح لو 22: 

13-7

كم بصلبه 
صدر احل

ت 26: 
ثم عذبوه م

66؛ يو 19: 16؛ يو 
42-38 :19

يف القرب
ت 28: 

قام من املوت م
1-7؛ مر 16: 1-8؛ 
لو 24: 1-7؛ يو 20: 

18-1

ت عنيا يو 
ويلمة يف بي
8-1 :12

س لو 
ىلع القد

كى 
ب

41 :19

ني من 
طرد ابلياع

هلل مر 11: 
ت ا

بي
18-15

يُفحم قادة ايلهود بشأن 
ىي مر 

سلطته وسلطة حي
32-27 :11

العشاء األخري مر 
12 :14

صلبوه يو 19: 18

ايلهود يدبرون أن 
11-9

 :12
يقتلوه يو 

ت 
سبحه األطفال م
16-14 :21

ىلع جبل 
العظة من 

الزيتون مر 13: 1

جسيماين مر 14: 
ض عليه 

32 القب
وبدء حماكممته مر 

52-48 :14

دفنوه يو 19: 
42-38
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ملحق 4

لكمات املسيح ىلع الصليب

بني الساعة بني الساعة 9 ص والساعة 12 ظ
12 ظ 

والساعة 3 
عرصا

حوايل الساعة 3 عرصا

ال توجد الكمات األوىل واثلانية واثلاثلة
لكمات

الكمات الرابعة واخلامسة والسادسة والسابعة

السابعةالسادسةاخلامسةالرابعةاثلاثلةاثلانيةاألوىلالكمة

يو 19: لو 23: 43لو 23: 34الشاهد
27-25

مت 27: 
46

لو 23: يو 19: 30يو 19: 28
46

ألمه للصهللملن؟
ويوحنا

هلللللكللناسهلل

ميع يف اغفر هلممضمونها
اجلنة

يا أم، 
هذا 
ابنك

يا يوحنا، 
هذه 
أمك

ملاذا 
تركتين؟

رويح تم لك يشءأنا عطشان
وديعة يف 

يديك

حبه لمن تظهر
أذنبوا في 

حقه

حبه ملن 
أذنبوا 
يف حق 
اآلخرين

حبه 
ألهله

فظاعة 
اخلطيئة 

ألنها 
فصلت 
اإلنسان 
عن اهلل

اثلمن 
ابلاهظ 
للفداء 

ألن صانع 
األمطار 
واألنهار 

واملحيطات 
عطش

جناح املهمة 
اليت من 

أجلها اهلل 
صار برشا

قناعة 
املسيح 
باملهمة 
اليت 
أتمها
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ملحق 5

شعر وقصائد وأاغين

من قصيدة للشيخ الصيف العالم ابن العسال

املجد هلل القديم األزيل ذاك اذلي ليس هل من أول
 فهو اإلهل الواحد اجلليل ليس هل يف اخللق من مثيل

وإنما صفاته اذلاتية ثالث الزمة أصلية
  ثالث قامت بهن اذلات وجوده وانلطق واحلياة

 مزنه عن سائر األضداد وما هل يف اخللق من أنداد
هيهات أن حيده الزمان كال وال حيرصه املاكن

فاألب واالبن كالهما معا  بذلك الروح املعزي اجتمعا
 بدون أن يزيد يشء يف العدد سبحانه فقل هو اهلل الصمد

  رس به اتلثليث واتلوحيد حارت به األحرار والعبيد
 لكنه عند ذوي العقول حيظى بأفضل القبول

فمن تراه منكرا ذا املعتقد وقال: مهال كيف تثليث األحد؟
قل: هذا حق ليس فيه خلل وارضب هل بالشمس ذياك املثل

جرم ونور مع حرور زائدة ثالثة واللك شمس واحدة
متحد مجيعها احتادا بال انفصال يقبل اتلعداَد

***
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من قصيدة للشيخ حممد بن حممد بن منصور األزهري85

ولرؤييت إياك لك أنيينيا سيدي الفادي إيلك حنيين

يف حبك الوايف مجيَع ديوينقد ساقين حلماك ُحسُن يقيين

بدم جرى فوق الصليب ثمنِي

لك ما حييت تديُّين وتعبدييا سيَد األسياِد بل يا سيدي

بل أنت قانوين بذاك ومرشديحببتين يف ذي احلياة تزهدي

حىت أروُح إيلك أو تأتيين

وشذا الرضا من روض قلبك فائُحصبح اجلمال ىلع جبينك الئٌح

طورا أنا فرٌح وطورا نائُحفلا أنا بالروح حنوك سائٌح

قصدي اللِّقا يا منييت القيين

البرِش اخلطاِة بنفِسه يا ذا احلمْليا أيها املحيي الرفاَت وفادي

بل يا رجا قلب ونوَر العني بْليا منتىه نفيس ويا لكَّ األمِل

يا جسم بل يا رويح بل يا ديين

لكين لسواك لست بمشتِكإن الطريَق إيلك صعُب املسلِك

ي وتلبُّيك رِثْ بِِعَظِم حتريُّ
ْ
ك

َ
لو لم تاليق سياحيت بمحرِكأ

هو روُحك القدوُس يك يهديين

وحدي أسيح إىل السما فصِحبتينيا أيها الروُح العزيُز رأيتين

أو إن جبنُت بضيقٍة شجعتينحىت إذا ضلت ُخطاي هديتين

ما لم أصل يا روح ال تَرْخيين

عن سيدي املحبوِب ما دام السفْرهاِت األحاديَث اليت تنيف الكدَر

عنُه فيل شوٌق إيله قد استعْرعلل فؤادي لك يوٍم يف خرٍب

فلعلها من ُحرقيت تَطفيين

يا ُحسَن يوِم وصولِِهم ذاَك احِلىمإن السعادة حظُّ ُسياِح السما

َمايلقاُهم جنُد السما ُمَرنَِّما واملسيُح مرسوٌر بهم ُمتبسِّ
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ىل تِبعوين
ُ
ويقول أهال باأل

بل ما ابتُغوا حظا سوى اسم املحتقْرمحلوا الصليب وما استُحوا ب بني البرْش

بَُسوا تيجاَن جمٍد قد بهْرفليجلسوا حويل ىلع عرِش الظفْر
ْ
َل َويلْ

وليشبعوا من نعمٍة بيميين

قد ِعْشُت فيها َهُهنا يا قُدويتفإذا رآين انلاُس يف احلاِل اليت

ِت  حكموا عيل بأنين ذو ِجنَِّةمن دون ميل للوراِء وتلفُّ

يا حبذا بك يا سيدي ُجنُوين

حىت ىلع عيين أراك مصوَراأنت العزيُز دليَّ يف لك الورى

من روح ذكِر احلب أغدو مسكَراومىت حديثك يا ُمىن قلب جرى

فتفيض يف سيل ادلموع جفوين

بدم املسيح ىلع الصليب تقدَسقلِب اذلي اكن باألصل منجَسا

َس سِّ
ُ
وبه أظل ىلع املدى متفرَسافعىل الصليب رجاُء قلب أ

فيه تفرَس شاكٍر ممنوِن

واشفق ىلع َضعيف وحُمِْزِن ُكربيتأنت احلنوُن، ارث حلالِة ُغربيت

ْن عليت يا سيدي إين مريض حمبيتعطفا! فال خيفاك ِممَّ

فإىل احلبيب تكرما وَدِّيين

أنت احلبيب فال تف رش الِعَدىيا سائا حنو السماء تشددا

بل إنين أعددت عندي للمدىإن انتصارَك بالصليب مؤكدا

لك مزنال يف اغية الزتيني

إياك أن تنىس جمييئ حلظًةوها أنا آٍت رسيعا بغتًة     

حىت تناَل مع العروِس ويلمًةبل فانتظْرُه دقيقًة فدقيقَة

هيأتُها جلميع من َحبُّوين

***
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شعر جورج ماثسون

يا أيها احلب اذلي من بابه ال أبرح
ألن نفيس يف سوى مراعه ليست ترسح

وفيه تسرتيح
رجع حيايت اليت وهبَت يل

ُ
إيلك أ

فتستيق من حبرك الطام وفيه تمتيل
من نعمة املسيح

يا أيها انلور اذلي ضياؤه يتقد
خذ مشعيل فإنه ذاٍو يكاد خيمد

من شدة الوهن
قلب يرد قبسا من شمسك استعاره
ليك ييضء نورك ابلايه السنا نهاره

ىلع مدى الزمن

يف ظلمة األحزان يا رسور عين تسأُل
ولك قلب بابه منفتٌح ال يُقفُل

فادخله يا يسوع )عيىس(
قوَس السحاب من خالل الُمْزِن عيين تبرُص )املزن: الغيوم(

ووعدك الصادق يف إجنازه أنتظر
ُصبحا بال دموع

وأنت، أنت أيها الصليب رأيس ترفع
ويف حيايت لكها ما يل سواك مفزُع )مفزع: ملجأ(

يف الضيق والكمد
يِق يف الرثى )الرثى: الرتاب(

ْ
ل
ُ
وجمد هذا العالم ابلاطل أ

مستبدال به نعيما يف السماء مزهرا
يبىق إىل األبد
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ملحق 6
المسلم والصليب 86

واهلالك  العقاب  ويستحق  ومذنب  خاطئ  اإلنسان  إن  الرشيف  الكتاب  يقول 

اهلل  أن  يؤكد  ثم  انلاس.  ذنوب لك  الصليب  إن عيىس محل ىلع  أيضا  ويقول  األبدي. 

املسيح.  ويقبلهم يف رمحته عن طريق موت عيىس  للناس غفرانا  يقدم 

رش  خطورة  يدرك  أن  يستطيع  ال  ألنه  أوال،  لكه.  هذا  يرفض  املسلم  لكن 

أن  يمكن  واحد  إنسان  ضحية  أن  كيف  يفهم  أن  يقدر  ال  ألنه  وثانيا،  اإلنسان. 

من  وجنَّاه  املسيح  أنقذ  اهلل  أن  ىلع  املسلم  يرص  وثاثلا،  انلاس.  لك  خطايا  عن  ر  تكفِّ

الصليب. الُمخزي ىلع  املوت 

وهلذا  ودراسة.  اهتماما  نويلها  أن  تستحق  االعرتاضات  هذه  أن  الواضح  ومن 

والعوامل  املسيح  لصلب  اإلسالم  لإلنكار  اتلارييخ  السياق  باستكشاف  سأبدأ 

الرفض  ىلع  ردِّي  م  سأقدِّ ذلك  وبعد  اإلنكار.  هذا  تسبب  اليت  والفقهية  الفكرية 

أمرا ممكنا ورضوريا  اإلسالم للصليب، مبيِّنا ملاذا اكنت ضحية عيىس املسيح وموته 

للصلب. احلقييق  املعىن  بتحديد  وأخريا سأختم  الوقت.  نفس  يف 

وصرب،  وحكمة  بمحبة  لآلخرين  تلقدمها  انلجاة  رسالة  ىلع  اهلل  استأمنك  لقد 

وذللك  بثمن.  ر  تقدَّ ال  أمانة  وهذه  املسيح.  عيىس  صليب  طريق  عن  الفداء  رسالة 

فإن هديف هنا هو أن أساعدك ليك تكون أكرث فاعلية يف مساعدة املسلم يلفهم هذه 

ويقبلها.  املجيدة  احلقائق 
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إنكار الصليب

لَُهْم."87  ُشبَِّه  َولَِكْن  َصلَبُوُه  َوَما  َقتَلُوُه  "َوَما  املسيح:  صلب  عن  القرآن  يقول 

وبسبب هذه اآلية، يرفض املسلمون منذ فجر اإلسالم، فكرة أن عيىس ُصِلب ومات. 

سيدهم  إن  املسيحيون  يقول  كيف  عويصة.  مشكة  للمسلم  خلق  الرفض  هذا  لكن 

لم  املسيح  إن  بـ600 سنة يلقولوا  بعد ذلك  املسلمون  يأيت  ثم  ومسيحهم ُصلب ومات، 

يمت!  ولم  يُصلْب 

واتلفاسري  األفاكر  من  بعدد  جاءوا  املسلمني  املفرسين  أن  السبب  هو  وهذا 

تنكر  منهم  العظىم  األغلبية  ولكن  اخلالف.  هذا  حلل  حماوالت  يف  واتلأويالت 

بإرصار أن عيىس صلب أو مات، بناء ىلع هذه اآلية. 

جذور إنكار الصليب

من  بدال  ُصلب  آخر  شخصا  أن  ىلع  متفقون  القرآن  ي  مفرسِّ معظم  أن  يبدو 

بعضهم  اقرتح  املزعوم.  ابلديل  هذا  هوية  حول  كثريا  اختلفوا  أنهم  غري  عيىس. 

اسمه  شخص  إنه  يقولون  وآخرون  القريواين،  سمعان  وآخرون  القريويت،  يهوذا  أنه 

يقولون  وغريهم  آشيو،  اسمه  رجل  وآخرون  تيتانوس،  اسمه  واحد  وآخرون  رسجيوس، 

فاتلايانوس، وهلم جرا.  اسمه  إن 

اذلي  العام  اإلسالم  والفكر  القرآن  منطق  مع  هذه  ابلديل  نظرية  وتنسجم 

يمكن  وال  يصلب،  بأن  الصالح  انلب  هلذا  يسمح  أن  يمكن  العادل ال  اهلل  أن  يزعم 

يهزم  أن  املسلم  يتوقع  إنما  وجنب.  ضعف  عالمة  الصليب  ألن  صليب،  ىلع  يموت  أن 

عيىس أعداءه أو ىلع األقل يتمكن من اهلرب منهم، كما هرب حممد مثال. 

أكدوا  قد  واملسيحيني  ايلهود  إن اكن لك من  الفكرة؟  بهذه  املسلم  أين جاء  من 

عكس  يقول  أن  ملحمد  يمكن  فكيف  الصليب،  ىلع  مات  عيىس  أن  اتلاريخ  عرب 
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ذلك؟

شقَّت  السليمة،  غري  واتلعايلم  الضالة،  واألفاكر  اهلرطقات،  بعض  أن  يَظهر 

بمسيح  منها  عدد  نادى  وقد  فيها.  حممد  اكن  اليت  العالم  من  املنطقة  تلك  إىل  طريقها 

قائمة  ييل  ما  ويف  الصليب.  من  القرآن  ملوقف  مصدرا  هذه  اكنت  وربما  مصلوب  غري 

اليت اكنت راجئة قبل ظهور حممد:  الزائفة  اتلعايلم  قصرية ببعض هذه 

حيدث  األلم  ألن  عيىس  يتألم  أن  ممكنا  يكن  لم  إنه  وتقول  ألم":  "ال  بدعة   )1

ذللك  اهلل.  من  مرَسال  صاحلا  نبيا  عيىس  اكن  بينما  اذلنب،  الرتكاب  نتيجة  دائما 

سمعان  وأخذ  القريواين  سمعان  شلك  عيىس  أخذ  ويصلبوه،  عليه  يلقبضوا  جاءوا  ملا 

القريواين شلك عيىس. وبذلك فإن ايلهود يف واقع األمر صلبوا شبيه املسيح ال املسيح 
ا املسيح فاكن ينظر إىل أعدائه ويهزأ بهم من غري أن يروه.88 أمِّ نفسه، 

وما  أو رسابا.  أو شبحا  روحا  إال  لم يكن  إن عيىس  وتقول  "الشبح":  بدعة   )2

ومن  الرجولة،  مرحلة  إىل  ونمو  والدة  من  كإنسان،  بأنشطته  يتعلق  ما  يف  عنه  نسمعه 

أو  أوهام  جمرد  هو  ذلك،  إىل  وما  واملوت،  وانلوم  اتلعب  ومن  والرشاب،  الطعام  تناول 

إىل  لإلشارة  اتلعبري  هذا  نفس  يستخدم  القرآن  أن  نالحظ  أن  جيب  وهنا  تصورات. 
املسيح )شبه هلم، تيلوا، تصوروا(.89 موت 

3( بدعة "نزول اإلليه ىلع البرشي": وتقول إنه ملا جاء عيىس إىل حيىي يلغطسه، 

اإلليه  املسيح  بصفته  وأجرى  البرشي يف شلك محامة.  اإلليه ىلع عيىس  املسيح  نزل 

ارتفع  أو  طار  الصلب،  عند  لكن  معروف.  غري  اكن  اذلي  األب  وأعلن  معجزات 
ثانية.90 قام  ثم  البرشي  بعيدا، ومات عيىس  الرويح  املسيح 
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"ابن األرملة": وتقول لم يكن عيىس هو اذلي مات، وإنما ابن امرأة  4( بدعة 

أرملة.91

5( بدعة "اتللميذ املصلوب": وتقول لم يكن عيىس هو اذلي ُصلب، وإنما أحد 

ثم  به،  يزنلوها  أن  أرادوا  اليت  اآلالم  ىلع  وتغلَّب  ايلهود،  عيىس  احتقر  لقد  أتباعه. 
صعد إىل األب.92

بصلب  يتعلق  فيما  حممد  تفكري  يف  أثَّرت  كهذه  هرطقات  أن  جدا  املحتمل  من 

اجلزيرة  شبه  يف  متصارعة  دينية  أفاكر  ظهرت  أنه  اتلاريخ  من  نعرف  حنن  املسيح. 

تُشلك شبكة طبيعية  املناطق  األنباط. اكنت هذه  العربية، وقرب حوران، ويف مقاطعة 

ملجمواعت  ملجأ  فصارت  فارس.  وبالد  ومرص  سوريا  ربطت  اليت  اتلجارية  للطرق 

اعتربتها املسيحية خارجة عن العقيدة السليمة، ومع ذلك انترشت إىل جانب اإليمان 

ذلك  يف  املسيحيني  الُكتَّاب  بعض  كثرية جعلت  بدع  هناك  نعم، اكنت  احلق.  املسييح 

العرص يقولون إن املنطقة امتألت باألفاكر اليت فيها شطط! ذللك من املعقول أن نظن 

أن هذه ابلدع هلا دخل كبري يف فكرة القرآن عن الصليب.

أسباب إنكار الصليب

يوجد سببان رئيسيان هلذا اإلنكار. أوال، يُنكر املسلمون الصلب بناء ىلع نص 

الصليب.  معىن  بناء ىلع  ينكرونه  ثانيا،  وتفاسريه.  القرآن 

أوال، اإلنكار بناء ىلع نص القرآن وتفاسريه

ولكننا  يُصلب،  ولم  يُقتل  لم  إن عيىس  تقول  اليت  القرآنية  اآلية  قبل  من  ذكرنا 

َوُكْفِرِهْم  ِميثَاَقُهْم  َنْقِضِهْم  "فَِبَما  اليشء:  بعض  املطول  نصها  يف  اآلية  هذه  هنا  نورد 
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َُّ َعلَيَْها بُِكْفِرِهْم  ٌف بَْل َطبََع اهلل
ْ
نِْبيَاَء بَِغرْيِ َحقٍّ َوقَْولِِهْم قُلُوُبنَا ُغل

َ ْ
َِّ َوَقتِْلِهْم األ بِآيَاِت اهلل

نَا 
ْ
َقتَل إِنَّا  َوقَْولِِهْم  َعِظيًما  ُبْهتَانًا  َمْرَيَم  ىلَعَ  َوقَْولِِهْم  َوبُِكْفِرِهْم  قَِلياًل   

َّ
إِال يُْؤِمنُوَن  فَاَل 

يَن  ِ
َّ

اذل َوإِنَّ  لَُهْم  ُشبَِّه  َولَِكْن  َصلَبُوُه  َوَما  َقتَلُوُه  َوَما   َِّ اهلل رَُسوَل  َمْرَيَم  اْبَن  ِعيىَس  َمِسيَح 
ْ
ال

َرَفَعُه  بَْل  يَِقينًا  َقتَلُوُه  َوَما  نِّ  اتِّبَاَع الظَّ  
َّ

إِال ٍم 
ْ
ِعل ِمْن  بِِه  لَُهْم  َما  ِمنُْه  ِفيِه ليَِف َشكٍّ  اْختَلَُفوا 

َُّ َعِزيًزا َحِكيًما".93  ِْه َواَكَن اهلل
َ

إِيل  َُّ اهلل

حني ندرس ما تقوهل كتب اتلفسري املختلفة بشأن هذه اآليات، جند أنفسنا أمام 

كإنكار  انلص  هذا  املسلمني  من  العظىم  األغلبية  تفرسِّ  وتناقض.  وتشويش  غموض 

بالفعل.  ُصِلب  أنه  تلعين  جدا  صغرية  أقليَّة  ه  وتفرسِّ موته،  أو  عيىس  لصلب  مطلق 

واألقلية. األغلبية  آراء  بإجياز  وسأخلِّص 

رأي األغلبية 

خمتلفتني.  مجاعتني  إىل  الرأي  هذا  يتبنَّون  اذلين  وينقسم  عيىس.  يُصلب  لم 

"نظرية  اتلفسري  هذا  سمِّ 
ُ
أ وأنا  عيىس.  من  بدال  ُصلب  آخر  شخصا  أن  تزعم  األوىل 

نسج  من  اكن  هذا  لك  وأن  ُصلب،  أحد  من  ما  أنه  يع  تدَّ اثلانية  واجلماعة  ابلديل". 

م".  اتلوهُّ "نظرية  وأنا أسمِّ هذا اتلفسري  ر.  اخليال واتلصوُّ

أنهم  ايلهود زعموا  أن  الرغم من  إنه ىلع  انلظرية  يقول داعة هذه  الديل.  نظرية 

وُصلب  معجزي  بشلك  اهلل  خبَّأه  فقد  يقتلوه.  لم  األمر  واقع  يف  أنهم  إال  عيىس،  قتلوا 

للقبض  ذهبوا  اذلين  ىلع  اختلط  األمر  إن  املفرسين  بعض  ويقول  ماكنه.  آخر  شخص 

ثم  آخر.  َشبه عيىس ىلع شخص  اهلل  ألىق  معجزة،  ومن خالل  الظالم.  ىلع عيىس يف 

ظنَّ  الطريقة  وبهذه  هرب.  اذلي  عيىس  من  بدال  وُصلب  الشخص  ذلك  ىلع  قُبض 

بديال  شخصا  أن  هو  األمر  واقع  يف  حدث  ما  لكن  عيىس.  من  تلَّصوا  أنهم  ايلهود 

أنهم صلبوه. لليهود  بدا  وبذلك  قُتل. 
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إىل  يشريون  وهم  قُتل.  أحد  من  ما  أنه  الرأي  هذا  أصحاب  يرى  م.  اتلوهُّ نظرية 

َق شبه عيىس 
ْ
يُل لم  فإنه  القرآن ال يذكر رصاحة وال تضمينا وجود شبيه. ومن هنا  أن 

أو  يتوهمون  اهلل  جعلهم  أي  هلم،  ظهر  أو  هلم  ُشبِّه  أنه  هو  حدث  ما  إن  بل  أحد.  ىلع 

رون أن عيىس ُصلب. أي يف الواقع لم يُصلب أحد، وبذلك يكون ادِّاعء ايلهود  يتصوَّ

بأنهم قتلوا عيىس هو ادِّاعء اكذب. أي اكن األمر لكُّه جمرد وهم. 

اليت  انلتيجة  أن  إال  الرأيني،  أو  انلظريتني  هاتني  اختالف  من  الرغم  وىلع 

يتوصالن إيلها واحدة، أال ويه أن عيىس لم يُصلب وأن الزعم ايلهودي بقتل املسيح 

صحيح.  غري 

رأي األقلية

يؤمن املذهب األمحدي بأن عيىس ُصِلب، لكنه لم يمت. وُيعترب مذهب األمحدية 

م يف بعض ابلالد اإلسالمية. وىلع الرغم من أن  بدعة وهرطقة دلى املسلمني، وهو حمرَّ

ا  هل نشاطا كبريا يف جمال السيع إىل جذب اآلخرين إيله، إال أنه يؤلف أقلِّيَّة صغرية جدَّ

أتباع هذا املذهب إن عيىس ُصلب بالفعل، لكنه  من تعداد املسلمني اإلمجايل. يقول 

نزل من ىلع الصليب. ثم أنعشته األطياب املوجودة يف القرب، 
ُ
أ اكن ما يزال حيا عندما 

أبناء ومات شيخا.  فقام وسافر إىل كشمري يف اهلند، حيث تزوج وأجنب 

ين  للمفرسِّ عويصة  مشالك  تلق  القرآن  يف  الصلب  آيات  أن  يتضح  هذا  لك  من 

املسلمني، وقليلون يقبلون حقيقة أن عيىس مات بالفعل ىلع الصليب. ُخذ ىلع سبيل املثال 

املفكر حممود أيوب من جامعة تورنتو. هذا املفكر يقرتب جدا من اتلعليم اإلجنييل بترصحيه 

ى البرش اذلين أوهموا أنفسهم  الشجاع اذلي يقول: "ال ينكر القرآن موت املسيح. لكنه يتحدَّ

يف محاقتهم أنهم قادرون ىلع القضاء ىلع الكمة اإلليه، عيىس املسيح رسول اهلل. 

ات يف سياقات خمتلفة."94  د موت املسيح عدة مرَّ وجيب أن نالحظ هنا أن القرآن يؤكِّ
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ون أن يتبنَوا هذا انلوع من اتلفكري. فاألغلبية  ومع ذلك، فإن مسلمني قليلني جدا مستعدُّ

مقتنعة بأن القرآن يُنكر الصلب. وبذلك جيدون أن كتابهم يُناقض حقيقة تارخيية رئيسية 

يشهد ىلع صحتها أشخاص مسيحيون، وأشخاص غري مسيحيني، أقارب عيىس وأصدقاؤه 

بون، أتباعه ومنتقدوه. ويف مواجهة هذه املعضلة، ال حياول إال عدد قليل جدا منهم أن  املقرَّ

جيد طريقة للتوفيق بني املوقف القرآين واتلاريخ!

ثانيا، اإلنكار بناء ىلع معىن الصليب

لكِّيَّا.  رفضا  يرفضه  املسلم  جيعل  هذا  الصليب.  معىن  عن  بإسهاب  حتدثنا  لقد 

هو  الصليب  أن  أوضحنا  لقد  هذا.  يف  وحده  ليس  املسلم  فإن  قبل،  من  رأينا  وكما 

أداة للخزي  الصليب هو  إعداُم شخٍص جمرم، فهل اكن عيىس جمرما؟ قطعا ال! ثم إن 

واالحتقار، فهل اكن عيىس يستحق العار واخلزي؟ قطعا ال! ثم إن أهم معىن للصليب 

ذنوبهم،  عن  ويكفر  يفديهم  من  إىل  البرش  حيتاج  فهل  املذنبني،  للبرش  فداء  أنه  هو 

وجواب اإلسالم ىلع هذا السؤال هو قطعا ال!

الرد ىلع إنكار الصليب

للصلب.  اإلسالم  اإلنكار  القسم موضوعني حيويني كرد ىلع  هذا  ي يف  سنغطِّ

م  ثانيا، سنقدِّ ص بشلك موجز األدلَّة اليت تثبت موت عيىس ىلع الصليب.  أوال، سنلخِّ

العربية  اللغة  بناء ىلع مبادئ  الصلب  يتناول مسألة  القرآين اذلي  للنص  إاعدة تفسري 

القرآن. تفسري  ومبادئ 
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األدلة الت تثبت أن عيس ُصلب ومات

يتحدث الكتاب الرشيف عن الصليب بلغة قوية تصويرية حية بداية من كتب 

أنه  باعتبار  الرشيف  الكتاب  يقبلون  املسلمني ال  أن  نهاية اإلجنيل. غري  األولني وإىل 

الكتاب  القسم شهادات من خارج  م يف هذا  لإلنسان. وهلذا سأقدِّ انلهايئ  اهلل  إعالن 

الكتاب. الرشيف، يف جمال اتلاريخ واخلربة واملنطق. ويه تؤيد قصة 

شهادة اتلاريخ

بعض  ييل  ما  تألم وصلب ومات. ويف  أن عيىس  يؤكدون نلا  ون  مهمُّ يوجد شهود 

األمثلة: 

مؤرخ  أعظم  بأنه  ُوصف  وقد  م.   120-55 بني  ما  املؤرخ  هذا  اعش  تاسيتوس. 

لروما القديمة. وقد انتقد املسيحية بقسوة. ويصف يف سجالته اتلارخيية موت عيىس 

يدي  ىلع  طيباريوس  حكم  أثناء  القصوى  العقوبة  املسيح  "اعىن  ييل:  كما  املخزي 

ابلنطي."95  واحد من والكئنا، هو بيالطس 

عن  باختصار  ث  وحتدَّ م.   97-37 بني  ما  ايلهودي  املؤرخ  هذا  اعش  يوسيفوس. 

يقول:  ايلهود."  "آثار  املسيح يف كتابه 

واكن  سلوكه صاحلا  واكن  اسمه عيىس.  رجل حكيم  هنالك  اكن  الوقت  ذلك  "يف 

هل.  أتبااع  األخرى  واألمم  ايلهود  بني  من  كثريون  أشخاص  وصار  بالفضيلة.  معروفا 

وحكم عليه بيالطس بأن يُصلب ويموت. ثم قال أتباعه أنه ظهر هلم حيا بعد ثالثة 

املنتظر."96  أيام من صلبه. وبناء ىلع ذلك، ربما اكن هو املسيح 

ما  رشح  هو  ايلهودي  فاتللمود  الشفوية.  الرشيعة  تعين  تلمود  لكمة  اتللمود. 

املصدر  يعترب  وهو  وتارخيهم.  وأخالقهم  إرسائيل  بين  واعدات  موىس  برشيعة  يتعلق 

اتللمود عن موت عيىس:  يقول  للترشيع بعد رشيعة موىس.  اثلاين 
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املوت، ذهب  تنفيذ حكم  قبل  يوما  أربعني  وملدة  ُعلَِّق عيىس.  الفصح  "يف يللة 

إن  اهلل.  عن  لريتدوا  إرسائيل  بين  وأغوى  السحر  مارس  ألنه  'َسرُيَجم  ينادي:  شخٌص 

أن  بما  عنه.' لكن  ويدافع  فليتقدم  الشخص،  هذا  به عن  يدافع  ما  واحد عنده  اكن 

الفصح!"97  ُعلِّق يف يللة  م لدلفاع عنه  يقدَّ لم  شيئا 

ما  واغبلا  وساخرا.  بليغا  خطيبا  لوسيان  اكن  م.   180-120 بني  ما  اعش  لوسيان. 

الشخص  ذلك  ايلوم،  هذا  حىت  رجال  "يعبدون  قوهل:  حد  ىلع  اذلين،  املسيحيني  انتقد 
ابلارز اذلي أدخل شعائرهم اجلديدة وُصِلب بسبب ذلك."98

مارا بار سريابيون. اكن سريابيون هذا سجينا سوريا كتب رسالة إىل ابنه يوصيه 

وتعود  الربيطاين  املتحف  باملعلِّمني احلكماء. ورساتله حمفوظة يف  ويتمثل  ينتبه  أن  فيها 

من  ايلهود  رحبه  اذلي  "ما  رساتله:  من  مقطع  ييل  ما  ويف  امليالدي.  اثلاين  القرن  إىل 

منهم  هل  الرب  فانتقم  ذلك.  بعد  مملكتهم  قُيض ىلع  إذ  احلكيم؟  ملكهم  بإعدام  قيامهم 
بعدل.... وقد اعش وفق اتلعليم اذلي اكن يقّدمه."99

ث عن  من هذا نرى أن هناك مصادر قديمة عديدة غري الكتاب الرشيف تتحدَّ

آالم السيد املسيح وموته مصلوبا. وباإلضافة إىل وجود هؤالء الشهود اذلين هلم وزنهم 

اعمل  ويوجد  شهاداتهم.  تناقض  شهادة  ألي  مذهل  غياب  يوجد  فإنه  واعتبارهم، 

مسئويلة  أن  وضوح  بكل  بدايتها  منذ  املسيح  أمة  أكَّدت  لقد  هنا.  مهم  آخر  تارييخ 

لم يكن هؤالء  فإذا  الرومان.  واحلاكم  ايلهود  ادلين  قادة  تقع ىلع  وقتله  املسيح  صلب 

أو خلفاؤهم  يقوموا هم  لم  فلماذا  وقتلوه،  اجلريمة وصلبوه  ارتكبوا هذه  قد  املتهمون 

من بعدهم بنيف ما اكنت أمة املسيح تنادي به وتذيعه؟ وحقيقة األمر يه أنه ال يوجد 

سطر دفايع واحد أو حىت لكمة دفاعية واحدة يف أي موضع يف أية كتابة دينية أو مادة 

والعسكريني.  ادلينيني  القادة  هؤالء  اتلُّهمة عن  تلنيف  تارخيية 



354

شهادة احلياة املتغرية 

صلبه،  إثر  ويف  عليه.أ  القبض  ايلهود  ألىق  عندما  عيىس  اتلالميذ  لك  هجر 

ما  فرساعن  طويال!  يدم  لم  ذلك  لكن  اخلوف.ب  من  مغلقة  أبواب  خلف  اختبأوا 

وقيامته.  بموته  وجراءة  بشجاعة  وينادون  جياهرون  واألسواق  الشوارع  إىل  انطلقوا 

اذلي  ما  لكه.ت  املعروف  والعالم  فلسطني  يف  القوية  إعالناتهم  صدى  ُسمع  وقد 

اجلسارة  إىل  والصمت،  واالختباء  اخلوف  من  موقفهم،  يف  اجلذري  اتلغريُّ  هذا  يفرسِّ 

واالنطالق واملجاهرة؟ سبق أن ذكرنا أن أتباع األمحدية يزعمون أن عيىس لم يمت، 

الشيخوخة.  سن  حىت  مغمورا  اعش  حيث  كشمري،  إىل  يهرب  أن  من  تمكن  لكنه 

اتلغيري يف  أن هذا  يُعقل  اتلالميذ؟ هل  اذلي غريَّ  اهلروب يف خزي واعر هو  فهل هذا 

ما  سبب  هذا  يكون  أن  يمكن  ال  طريد؟  خائف  بشخص  إيمانهم  عن  نتج  حياتهم 

حياتهم. يف  حدث 

يف  أشخاص  يأيت  عندما  حياتهم؟  يف  حدث  اذلي  اتلغريُّ  إذا  يفرّس  اذلي  فما 

مدى  ىلع  أيضا  وحيدث  حدث  كما   – وايلأس  باذلنب  وإحساسهم  وخوفهم  تعاستهم 

والُمقام،  املصلوب  للفادي  أنفسهم  ويكرِّسون   – املسيحية  تاريخ  من  سنة  األليف 

ماذا  والرجاء،  السالم  حمله  يلحل  واذلنب  والعار  اخلطيئة  عبء  صدرهم  عن  ويزناح 

تمنح  اليت  الصليب  قوة  حترر،  اليت  ارة  الكفَّ ة  قوَّ هو  السبب  أن  بدَّ  ال  السبب؟  يكون 

إىل  عبيد  وتاجر  شتَّام  ري  نيوتن من سكِّ ومن غريَّ جون  وماذا  وكيف  والفرح.  السالم 

تشهد  جيل  إىل  جيل  ومن  غريه.  ال  املسيح  عيىس  إنه  حمرتم؟  وقديس  وشاعر  واعظ 

باسمه. انلجاة  بقوة  باملسيح  املؤمنني  من  ة  املتغريِّ املاليني  حياة 

أ مت 26: 56

ب يو 20: 19

ت أع 17: 6
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وتنتيه  يموت  أن  امللحة يه  قلبه، اكنت رغبته  ايلأس  إيراين غين، مأل  مهندس 

أمنيته  ىلع  حيصل  لعله  مكة  مواجهة  يف  فراشه  رتَّب  ينام،  أن  قبل  يللة  ذات  حياته. 

الرجل  فزع  نور.  أضاء  وفجأة  انلوم،  غرفة  يف  حركة  سمع  الليل  نصف  ويف  ويموت. 

ملاذا  ابين؟  يا  تموت  أن  تريد  ملاذا  عيىس،  املسيح  "أنا  الزائر:  قال  هنا؟"  "من  وسأل: 

أنت يائس من احلياة؟ تعال إيلَّ وآمن ب، أعطيك األمل والرجاء والفرح." آمن الرجل 

احلال  هذه  ووجدته ىلع  انلوم  من  زوجته  قامت  وهنا  يرقص!  وأخذ  احلال،  يف  باملسيح 

كربه،  أفرج  يأسه،  أزال  قلبه،  غريَّ  للحياة.  جديدا  معىن  أعطاه  املسيح  إن  يرقص! 

والرجاء. واألمان  السالم  ومنحه 

يف  اإلسالمية  واحلضارة  اتلاريخ  أستاذ  مصطىف  ادلكتور  الشيخ  َغريَّ  اذلي  ما 

أرسة  إىل  ينتم  واذلي  العايل،  واملركز  الواسع،  العلم  صاحب  الرجل  هذا  األزهر؟ 

قرر  حني  لكنه  انلوم.  عنه  وهرب  تعيسا  يائسا  أصبح  املسلمني،  كبار  من  مرموقة 

والفداء،  والراحة  السالم  وجد  متعطش،  وقلب  متفتحة،  بعقلية  اإلجنيل  يدرس  أن 

اليت هلا معىن.100  واحلياة 

قبضت السلطات ىلع السعودي حممد أمني ألنه اكن يتداول يف املخدرات. رموه 

فآمن  املستقيم"101  "الرصاط  دروس  أعطاه  من  القدير  اهلل  دبَّر  وهناك  السجن  يف 

فيه: قال  وتغريت حياته. فكتب يل خطابا  باملسيح  الرجل 

الشيخ، سيدي 

يف  االجتار  بسبب  عيلَّ  قُبض  اعم  منذ  ولكن  عمري.  طول  مسلما  عشت 

سيدنا  أتباع  من  واحد  لزياريت  يأيت  أن  الرحيم  اخلالق  يل  دبر  السجن  ويف  املخدرات. 

أن  قررت  ادلروس  هذه  وبسبب  املستقيم.  الرصاط  دروس  وأعطاين  املسيح،  عيىس 

أنا  أتباعه. صحيح،  أيضا من  أنا  سلم نفيس وحيايت إىل سيدي وفاديَّ عيىس. واآلن 
ُ
أ

هو  اذلي  املسيح  يزورين يف وحديت غري عيىس  من  وليس  الزنزانة،  هذه  هنا يف  وحيد 



356

دائما. ويعزيين  ميع 

باحلياة  أكرث  تعرفين  اليت  والكتب  املطبواعت  من  املزيد  يل  ترسل  أن  أرجوك 

قرب  املسيح عن  معرفة  أرغب يف  إين  ادلنيا.  هذه  وتشجعين يف مسرييت يف  املسيح  مع 

أنا أرجو أن أصري داعية هل بمجرد خرويج من السجن. وشكرا. وبعمق. يف احلقيقة 

أمني حممد 

مديرة  اكنت  اليت  متويل  وناهد  أمني،  وحممد  اإليراين  املهندس  غريَّ  اذلي  ما 

باهلل  املستعني  أمحد  واملؤيد  اإليراين،  نادرخاين  ويوسف  القاهرة،  يف  ثانوية  مدرسة 

األمري العبايس، وويلد شعيبات عضو منظمة اتلحرير الفلسطينية )السابق(، وإرجون 

إنها قوة فداء املسيح! إنها قوة صليب املسيح!  اكنر الرتيك، ومئات اآلالف غريهم؟ 

شهادة املنطق

اتلالميذ  جعل  اذلي  فما  املسلم،  يقول  كما  يُصلب،  لم  املسيح  أن  نلفرض 

لك  إن  تقول  موىس  رشيعة  أن  جيدا  يعرفون  اكنوا  إنهم  القصة؟  هذه  مثل  خيرتعون 

استثناءات.  بأي  املطلق  احلكم  هذا  يسمح  لم  اهلل.  من  ملعون  خشبة  ىلع  يُعدم  من 

ىلع  املوت  اكن  ملعون.  فهو  تعليقه،  سبب  اكن  ومهما  الضحية،  هوية  اكنت  مهما  بل 

قاتلة، ووصمة اعر شنيعة!  الصليب اعرا وخزيا، هزيمة 

تناقض مزعج.  بالنسبة تلالميذ عيىس، هو  فإن اإليمان بمسيح مصلوب  وذللك 

املسيح،  حياة  أثناء  أنهم  هو  الواقع  إن  بل  الفكرة؟  هذه  خيرتعوا  أن  أجربهم  اذلي  فما 

قوا أن عيىس سيموت ىلع الصليب، ولم يقدروا أن يفهموه عندما قال  رفضوا أن يصدِّ

ليك  كثرية  عقبات  ىلع  يتغلَّبوا  أن  عليهم  اكن  أنه  الواضح  من  إذن  ذلك.أ  سيفعل  إنه 

أ لو 9: 45
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تأىب  اعديني،  كبرش  كرامتهم  إن  لسيِّدهم.  بالفعل  حدثت  اليت  األمور  ويذيعوا  يقبلوا 

القصة! أن خيرتعوا هذه  عليهم 

يف  املسيحية  ضد  بالاكريكاتري  رسمني  وجود  إىل  الكتاب  علماء  أحد  يشري 

املصلوب  وباملسيح  بل  املسيح،  بفكرة صلب  انلاس  استهزاء  ان عن  يعربِّ تارخيها  فجر 

ا اثلاين، فاكن شخصا لسانه ممدود  نفسه. يف الرسم األول صورة شخص هل رأس محار. أمَّ

102 هذا حتقري مؤلم! هذه سخرية وإهانة فظيعة! فلو أراد  خارج فمه جير صليبا ثقيال. 

احلماقة جتعلهم  بطلهم، هل اكنوا ىلع درجة من  ة حول  قصَّ أن خيرتعوا  املسيح  تالميذ 

خيتلقون قصة جتلب هلم اعرا فظيعا وأملا ال نهاية هل؟ لو لم يكن املسيح قد مات، هل 

اكن تالميذه إىل هذا احلد أغبياء ومحىق يلقولوا إن سيدهم اذلي زعم أنه ابن اهلل مات 

ىلع صليب ورفض أن يساعد نفسه يف أعظم أوقات احتياجه؟

أضف إىل ذلك أنه ملا بدأت املسيحية تنترش، اكن املؤمنون األوائل يدركون تمام 

أن  حاولوا  كورنتوس  يف  املؤمنني  أن  يف  السبب  هو  وهذا  الصلب.  يعنيه  ما  اإلدراك 

هذه  عليهم  جتلبها  اليت  املهانة  نفسهم  عن  يبِعدوا  ليك  الرسالة،  هذه  غباء  من  بوا  يتهرَّ

واخلربات  السمائية  اإلعالنات  مثل  اعيلة  أمور  يف  يتخصصوا  أن  حاولوا  لقد  ادلعوة. 

 
ً

وقبوال جاذبيًة  أكرث  هذا  أن  ظنوا  ذلك.  شابه  وما  العميقة  الروحية  واألرسار  الرائعة 

فقد  ذلك.  من  شيئا  يلقبل  يكن  لم  بولس  لكن  واحلكماء!  املتعلمني  نهج  هو  ألنه 

أن  كورنتوس  يف  للمؤمنني  أوضح  وذللك  السيد.  واتباع  الصليب  مَحْل  معىن  عرف 

احلياة اجلديدة يف املسيح نتجت بسبب قوة الصليب – ذلك الصليب اذلي اكن مشكة 

يكن  لم  )ألنه  لغريهم  بالنسبة  وغباء  باملسيح(  الئقا  يكن  لم  )ألنه  لليهود  كبرية 

املصلوب"  "املسيح  تعبري  أن  أعاله  إيله  أرشنا  اذلي  الكتاب  اعلم  ويالحظ  رضوريا(. 

أن  ُمهينا  أمرا  فاكن  وغريهم.  ورومانيني  ويونانيني  يهود  من  للجميع،  تناقضا  حيمل 
الفكرة احلمقاء.103 ق مثل هذه  تطلب من أحد أن يصدِّ
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انتشارها!  وركزية  املسيحية،  إيمان  عماد  صار  الشائن  الفاضح  الصلب  أن  غري 

لو  هذا،  املرء  يفرسِّ  فكيف  وعبادتنا!  بل  وافتخارنا،  إعجابنا  موضوع  املصلوب  وصار 

لم يكن املسيح قد مات فعال؟ 

ومن جهة أخرى، لو أن شخصا آخر مات ماكن املسيح، أو لو اكن األمر لكه جمرد 

ابتهاجا وفرحا  الرائعة. اكنوا سيطريون  ب تالميذ عيىس كثريا بهذه األخبار  َوْهٍم، لرحَّ

فمن  الصليب!  ولعنة  واتلحقري  واإلذالل  للمهانة  يتعرَّض  لم  سيِّدهم  أن  يعرفون  حني 

انتصارا ىلع أعدائه ويربهن ىلع عظمته.  يُعترب هذا  وجهة نظر برشية، 

أتباعه،  من  خمتارة  جلماعة  إال  قيامته  بعد  يظهر  لم  عيىس  إن  بطرس  يقول 

يعلِّم  وسمعوه  عرفوه  اذلين  للك  يظهر  لم  ملاذا  هو:  هنا  والسؤال  انلاس.أ  للك  وليس 

أن  ولو  انلاس؟  من  نسبيا  لعدد صغري  إال  نفسه  يظهر  لم  ملاذا  املعجزات؟  ورأوه جيري 

يع املسلم، لاكن منطقيا أن يُري نفسه حيَّا للجميع ليك يفنِّد  عيىس لم يُصلب، كما يدَّ

ربما  به،  املؤمنني  أتباعه  غري  من  واحد  أليٍّ  ظهر  لو  هو،  واجلواب  الصلب.  "كذبة" 

اهلل يف  به. لكن هل هذه طريقة  يؤمنوا  أن  جُمربين  وبذلك يكونون  يُصعقون!  اكنوا 

ال  أو  نلؤمن  اإلرادة،  حرية  يعطينا  بل  ال!  به؟  نلؤمن  بقوته  يُبهرنا  هل  معنا؟  اتلعامل 

إنه يريد أن يأيت إيله انلاس بمحض إرادتهم، ال إجبارا بسبب قدرته اإلهلية. نؤمن. 

مات عيىس بالفعل ىلع الصليب. لم خيرت طريق العالم، وإنما إرادة أبيه. وبصفته 

يمت كشخص  لم  العالم.  ذنوب  قربانا وضحية عن  ليك يكون  املطيع هلل، جاء  االبن 

من  السماء  جنود  يأمر  أن  أراد  إن  بمقدوره  اكن  قوة.  وال  هل  حول  ال  مغلوب  مقهور 

أن  سبق  كما  أعدائه  من  يهرب  أن  يستطيع  واكن  ملساعدته.ب  يأتوا  بأن  املالئكة 

وال  الساقطة.  البرشية  عن  نفسه  يلبذل  القصد،  هلذا  جاء  إنه  يفعل.  لم  لكنه  فعل.ت 

أ أع 10: 41-38

ب مت 26: 53

ت لو 4: 30
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ا.  لو لم تكن قد حدثت حقَّ يوجد منطق يف اخرتاع قصة عن صلبه 

تفسري آخر آلية الصلب 

القرآنية.  باتلفاسري اإلسالمية اتلقليدية هلذه اآلية  هناك مشالك خطرية مرتبطة 

إن املوقف اإلسالم الرئييس من مسألة الصلب مستمد من أوائل املفرسين املسلمني. 

للناس أن عيىس ُصِلب، أي  ُشبِّه  أنه  فهم يقولون إن اآلية اليت حنن بصددها ال تعين 

)يمثِّل  فُصلب.  عيىس  مثل  يبدو  آخر  شخصا  جعل  اهلل  لكن  يُصلب،  وكأنه  بدا  أنه 

قبل.  ناقشناها من  اليت  ابلديل"  "نظرية  الفكرية(. وهذه يه  املدرسة  الزخمرشي هذه 

وقال آخرون إنه لم يمت أحد، وإنما اكن األمر لكه وهما. وهلذا فإنَّ زعم ايلهود 

م  اتلوهُّ أو  الوهم"  "نظرية  وأسميناه  الرأي  هذا  وناقشنا  اكذب.  زعم  عيىس  قتلوا  أنهم 

الفكرية(.  املدرسة  هذه  ابليضاوي  )ويمثِّل 

ليق 
ُ
وا عن رأيهم. نلفرتض أن َشبه شخص ما أ ون آخرون أيضا يلَُعربِّ وجاء مفرسِّ

ىلع شخص آخر )نظرية ابلديل(. أو نلفرتض أنه ُهيِّئ للناس أن أشياء اكنت حتدث يف 

م(، فما يه تضمينات هذا األمر؟  حني أنها لم تكن حتدث يف واقع األمر )نظرية اتلوهُّ

ون إن هذا يعين أننا ال نستطيع اتلأكد من أي يشء نتعامل معه، بما  قال هؤالء املفرسِّ

أن زوجيت  أن أعرف  املثال، كيف يل  ونلمسها. فعىل سبيل  نراها  اليت  األمور  ذلك  يف 

آخر. وفضال عن  األمر شخصا  واقع  فربما اكنت يف  ره؟  أتصوَّ اذلي  الشخص  فعال  يه 

فكيف  اتلارخييني.  الشهود  إىل لك  الشك  ق  األمر ممكنا، تلطرَّ هذا  مثل  إذا اكن  ذلك، 

دنيويا،  أو  مقدسا  إن اكن  أو اكذبا،  إن اكن صادقا  أي كتاب  أن أحكم ىلع  يمكنين 

تشويشا  فيه  مذكور  هو  ما  لك  يكون  أن  يمكن  أال  تارخيية؟  وقائع  يرسد  أنه  يع  يدَّ

الفكرية(.  املدرسة  هذه  الرازي  )يمثِّل  واملعلومات؟  للهويَّات  وخلطا 

اكن  إذا  أخرى.  أسئلة  هنا  أطرح  أن  يمكنين  السابقة،  انلقطة  يف  وإسهابا 
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الُمهمة  وغري  منها  الُمهمة  األخرى،  األحداث  تكون  ال  فلماذا  وهم،  جمرد  الصلب 

أنه  أم  اسمه عيىس،  فعال شخص  هنالك  فهل اكن  أيضا؟  أوهام  ىلع حد سواء، جمرد 

اتلالميذ؟  عن  فماذا  إليه،  ل  بتدخُّ عيىس  إنقاذ  تمَّ  قد  اكن  وإذا  رساب؟  جمرد  اكن 

شبيه يف لك  هنالك  فهل اكن  ويتبعوه.  أن حيملوا صليبهم  منهم  قد طلب  اكن عيىس 

األمر  لم يكن  وإن  إىل صليبه؟  الطريق  املسييح يف  للمؤمن  ابلديل  دور  لعب  حالة 

نريون  زمن  من  عيىس  أتباع  تعليق  تمَّ  حيث  الصلبان  آالف  عن  فماذا  كذلك. 

الطريقة  بنفس  عيىس  أتباع  ينقذ  لم  اذلي  اهلل  اهتمام  عدم  ىلع  تدل  أال  فصاعدا؟ 

سيِّدهم؟  بها  أنقذ  اليت 

موت  عدم  يف  السبب  أن  تزعم  فيه  ابلديل.  نظرية  يف  آخر  خطري  عيب  ويوجد 

لم  ذنوب  أجل  من  يموت  بأن  الصالح  للنب  يسمح  ولن  اعدل  اهلل  أن  هو  عيىس 

آخر  شخصا  اهلل  جيعل  فلماذا  عيىس،  بموت  يسمح  لم  اهلل  اكن  إذا  لكن  يرتكبها. 

إىل  يشري  هذا  أن  شك  ال  املسيح؟  إنقاذ  بقصد  هذا  اكن  لو  حىت  ظلما،  ويموت  يعاين 

اإلهلية  العدالة  املعقول جيعل  غري  احلل  هذا  وقصده.  األخالقية  اهلل  طبيعة  يف  تناقض 

األخالقية،  اهلل  قيم  يف  يشك  الشخص  جتعل  رة  املنفِّ الفكرة  هذه  مهزلة.  وكأنها  تبدو 

العظيم. العادل احلكيم،  والسلطان  وحاشا هلل من لك هذا. فهو 

مبتور!  هو  إنما  الصليب  عن  القرآن  يقوهل  ما  أن  املسلمني  علماء  بعض  يدرك 

لم  عيىس  إن  يقول  وال  يُقتل،  لم  عيىس  إن  يقول  ال  القرآن  بأن  هذا  عن  ويدافعون 

ما  إن  أخرى،  وبعبارة  يصلبوه.  أو  يقتلوه  لم  ايلهود  إن  هو  يقوهل  ما  لك  إنما  يُصلب. 

هؤالء  إن  أي  عيىس.  قتلوا  أو  صلبوا  اذلين  هم  ايلهود  يكون  أن  هو  القرآن  يُنكره 

الصليب!  املسيح مات ىلع  أن  ينكرون  العلماء ال 

يبنيِّ اتلفسري احلريف للرواية اتلارخيية أن وجهة انلظر هذه مرشوعة. فقد طالب 

وقد  الرومان.  اجلنود  هم  الصلب  بعملية  فعال  قام  اذلي  لكن  عيىس،  بصلب  ايلهود 
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سادة  ايلهود  يكن  لم  إذ  األجانب،أ  أيدي  ىلع  سيكون  موته  بأن  نفسه  عيىس  تنبَّأ 

أنفسهم يف وقت موت عيىس. فقد اكنوا حتت السلطة السياسية لروما. وبدون موافقة 

الصلب  يكن  لم  هذا،  عن  وفضال  يُصلب.  أن  لعيىس  ممكنا  اكن  ما  السلطة،  تلك 

دوا عيىس به  وسيلة إعدام يهودية. إذ اكن ايلهود يستخدمون الرجم، وسبق هلم أن هدَّ

اصطفان.ب  لقتل  بعد  فيما  بالفعل  واستخدموه  خدمته،  أثناء 

موضوع املسئويلة

ابلعض  يشري  السؤال،  هذا  ىلع  للجواب  املسيح؟  صلب  عن  املسئول  اكن  من 

الكتاب  أما  وادليين.  السيايس  انلظام  إىل  آخرون  ويشري  ايلهود.  إىل  االتهام  بإصبع 

الرشيف، فيقول إن ايلهود والرومان هم اذلين صلبوا عيىس. كما يقول أيضا إنه ُسلم 

ابِِق."ت  السَّ ِمِه 
ْ
وَِعل َمْرُسوَمِة 

ْ
ال اهلِل  ِة  ِخطَّ "َحَسَب  ايلهود  قادة  إىل 

من املحتمل جدا يف رأيي أن انلص القرآين حول الصلب يقول إن اهلل هو اذلي 

اكن يعمل، كما يقول القرآن يف مواضع أخرى، أي أن اهلل، ال ايلهود، هو اذلي أصدر 

بإرادته وفق مشيئته وقصده ومن خالل سيادته.  احلكم وأجرى األحداث 

َرَميَْت  إِْذ  َرَميَْت  َوَما  َقتَلَُهْم   ََّ اهلل َولَِكنَّ  َتْقتُلُوُهْم  "فَلَْم  القرآين:  انلص  مثال  خذ 

قريش  أهل  ات  قوَّ فيها  اكنت  اليت  بدر  معركة  إىل  انلص  يشري  َرَم".104   ََّ اهلل َولَِكنَّ 

العدو عند  الغبار ىلع  العدد. فرم حممد حفنة من  تفوق كثريا جيش حممد من حيث 

بدء املعركة، كأنه يصيبهم بالعىم بشلك رمزي استعدادا هلزيمتهم. وىلع الرغم من أن 

املذكور  القرآين  انهزمت. وهلذا يمكن تفسري انلص  أنها  األفضلية اكنت لقريش، إال 

أ لو 18: 32

ب يو 8: 59؛ 10: 31-33؛ 11: 8؛ أع 7: 60-54

ت أع 2: 23
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عنكم.  قتلهم  اذلي  هو  اهلل  بل  قتلتموهم،  اذلين  أنتم  تكونوا  "لم  اتلايل:  انلحو  ىلع 

ولم تكن أنت يا حممد من رم الرتاب. بل اهلل هو اذلي رم الرتاب عنك."

تلك  فيف  النساء؟105  سورة  آية  ىلع  اتلفسريي  املبدأ  هذا  نفس  طبَّقنا  لو  ماذا 

قتلنا املسيح  إنَّا  تُفهم اآلية ىلع انلحو اتلايل: "وقوهلم )قول ايلهود(  أن  احلالة، يمكن 

ون األحداث  عيىس ابن مريم رسول اهلل. غري أن ايلهود لم يكونوا هم اذلين اكنوا يسريِّ

ه هلذا  أعدَّ ُشبِّه هلم. فاهلل هو اذلي  قتلوه وما صلبوه، ولكن  فما  بل اهلل.  يف اجللجثة. 

إذ أرسله ليك يموت." الغرض عينه. 

د، اكن  املسئويلة. فكما هو احلال يف أرسار اتلجسُّ أمرا سهال حل موضوع  ليس 

خالقهم.  البرشي  اجلنس  رفض  الصليب  ويف  موجودين.  والبرشي  اإلليه  العامالن 

تنص  كما  اهلل،  من  بمبادرة  بدأ  الصلب  أن  يتفقوا ىلع  أن  يمكن  الالهوتيني  أن  غري 

السابقة.أ  اتلفسريات 

نصوص قرآنية أخرى 

قرآنية  ترصحيات   3 توجد  النساء،  سورة  من  ذكرناها  اليت  اآلية  إىل  باإلضافة 

الصلب. تارخيية  أخرى تتحدث عن موت عيىس. ويه تدعم 

َُّ يَاِعيىَس إِينِّ ُمتََوفِّيَك َوَرافُِعَك  َماِكِريَن إِْذ قَاَل اهلل
ْ
َُّ َخرْيُ ال َُّ َواهلل "َوَمَكُروا َوَمَكَر اهلل

يَن َكَفُروا."106 ِ
َّ

فَْوَق اذل بَُعوَك  اتَّ يَن  ِ
َّ

يَن َكَفُروا وََجاِعُل اذل ِ
َّ

ِمْن اذل ُرَك  َوُمَطهِّ  َّ إِيلَ

يْتيَِن  تََوفَّ ا  فَلَمَّ ِفيِهْم  ُدْمُت  َما  َشِهيًدا  واالتباع(  اتلالميذ  ىلع  )أي  َعلَيِْهْم  "َوُكنُت 

َعلَيِْهْم."107  ِقيَب  الرَّ نَْت 
َ
أ ُكنَت 

ْبَعُث َحيًّا."108
ُ
أ َوَيْوَم  ُموُت 

َ
أ َوَيْوَم  ُت  اَلُم َعيَلَّ يَْوَم ُودِلْ "َوالسَّ

أو  صعوده  ذلك  بعد  ثم  أوال،  عيىس  موت  يرد  اآليات  هذه  يف  مرتني  أن  الحظ 

أ راجع أيضا أع 4: 28-27
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أنه ال  يعين  فهذا  السماء،  إىل  املسيح صعد حيَّا  أن  يؤمنون  املسلمون  فإن اكن  قيامته. 

بد مات. 

يسمح  ال  العادل  اهلل  أن  أساس  ىلع  املسيح  وموت  للصليب  املسلمني  رفَْض  إنَّ 

نلب صالح كعيىس أن يموت ىلع أيدي أعدائه، هو رفٌْض غري معقول، ألن به يُناقض 

بالفعل.  قُتلوا  ح أن بعض األنبياء  القرآن يرُصِّ املسلمون أنفسهم وكتابهم. كيف؟ ألن 

بغري حق."109  األنبياء  وقتلهم  اهلل  بآيات  وكفرهم  ميثاقهم  نقِضهم  "فبما  مثالن:  هاك 

وفريقا  كذبتم  ففريقا  استكربتم،  أنفسكم  تهوى  ال  بما  رسول  جاءكم  "أفكما 

تقتلون."110 

إسحاق  وابن  املغازي  مثل  قدماء  مسلمني  ُكتَّاب  عدة  فإن  ذلك،  عن  وفضال 

مات  حممدا  انلب  أن  يرُصِّحون  وآخرين  بكثال  مثل  حديثني  ُكتَّاب  إىل  باإلضافة 

قضية  يف  "الظلم"  مسألة  حول  اعرتاض  أثري  فإذا  الطعام.111  يف  هل  ُوضع  سم  بسبب 

األنبياء اآلخرين وتسميم حممد؟  قتل  املسألة يف  نفس  تثار  فلماذا ال  املسيح،  صلب 

ختام املقال: ما يقوهل اهلل عن الصليب

أدلة  امللحق  استقيُت هنا يف هذا  املسيح،  الشهادة ىلع صلب  قوة  أبنيِّ مدى  ليك 

من القرآن وتفاسريه، ومن اتلاريخ والفكر، ومن اخلربة واملنطق. تشلكِّ هذه لكُّها ردودا 

الكتاب  من  أدلة  استخدام  عن  امتنعت  الوقت،  نفس  ويف  اإلسالم.  اإلنكار  ىلع 

املسلمني هل.  بسبب رفض  الرشيف 

غري أنه ما من حديث يكون مكتمال، وما من قرار يكون حاسما، إال بعد أن 

املسلم يف سماع  نساعد  أن  وينبيغ علينا  يتكم اهلل يف كتابه،  يقول كتاب اهلل لكمته. 

يف  مبكرا  أوردت  وذللك  ويقبل.  ليسمع  قلبه  يفتح  اهلل  لعل  الصليب  حول  يقوهل  ما 

معاند!  يُقنع أقىس  أن  بإسهاب وتفصيل جيب  الصليب  يقوهل اهلل عن  ما  الكتاب  هذا 
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إنما أشري باختصار إىل بعض احلقائق.  وهلذا لن أكرر ما قلته، 

تََواَضَع  لَِكنَُّه...  اهلِل،  َطِبيَعُة   ُ
َ

"هل إنه:  الكريم  الفادي  عن  الكتاب  يقول  فمثال 

ِليِب."أ اعىن عيىس ىلع  الصَّ ىلَعَ  َماَت  نَُّه 
َ
أ رََجِة  دِلَ َمْوِت، 

ْ
ال  

َ
إِىل ٍء  يَشْ لُكِّ  يِف  َطاَع 

َ
َوأ ا،  ِجدًّ

يواجهنا يف اجللجثة رس عميق، ألن  املهانة.  أنواع  أنواع اإلذالل وأدىن  الصليب أحط 

أو أن يعربَّ عنه بكلمات.  البرش  صليب عيىس أىلع وأعمق من أن تستوعبه عقول 

ليس الصليب مستحيال أو غري رضوري. بل هو جوهري يف أهميته مليجء عيىس 

عيىس  بني  مواجهة  يف  األرض.  إىل  جميئه  هدف  هو  الصليب  بل  وإلرسايلته.  املسيح 

القصد من  السؤال  ص هذا  يُلخِّ "أجئَت تلهلكنا؟"ب  الرشير:  الروح  قال  وروح رشير، 

إىل  عيىس  دفع  اذلي  السبب  هو  هذا  ومملكته.  إبليس  حتطيم  وهو  أال  املسيح،  خدمة 

امليجء إىل األرض، كما قال. وىلع الصليب جرت أعظم معركة، وتّم إحراز أعظم نرص. 

الرشيف.  اإلجنيل  يقوهل  ما  يفعل  لم  عيىس  إن  نقول  تعالوا  الوضع؟  نعكس  هل 

أعداءه  لعن  وإنه  أجلها.  من  جاء  اليت  اإلرسايلة  أو  الُمهّمة  جتّنب  إنه  نقول  تعالوا 

اهلل  إن  اإلسالم  يقول  حّقا!  هزيمة  لاكن  هذا  حدث  لو  القرب.  يف  بيق  وإنه  ومعّذبيه. 

يقول  ثم  اآلالم.  تلك  من  وأنقذه  تعاىل  القدير  ل  تدخَّ إنما  عيىس،  يتألم  بأن  يسمح  لم 

أن يرىض  يمكن  اهلل ال  ُصلب، ألن  أن عيىس  أو تيلوا  تصوروا  انلاس  إن  اإلسالم 

وموته! بعذابه 

لكن هذا االعرتاض يعىم عن رؤية قوة حمبة اهلل العجيبة، وعن فهم أن ما بدا 

العبء  اهلل  اجللجثة محلت حمبة  فعىل صليب  العالم، اكن نرصا هلل.  كهزيمة يف عيون 

تها إىل األبد. فال يوجد أي اعر أو خزي يف الصليب.  اهلائل خلطيئة اإلنسان وكرست قوَّ

َمِسيِح، 
ْ
ال ِعيىَس  َسيِِّدنَا  بَِصِليِب  إِال  ٍء  بيَِشْ ْفتَِخَر 

َ
أ َولَْن  ال  إِينِّ 

فَ نَا، 
َ
أ ا  مَّ

َ
"أ بولس:  يقول 

أ يف 2: 6، 8

ب مر 1: 27-21
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أقص  هو  فالصليب  َعالَِم."أ 
ْ
لِل بِالنِّْسبَِة  ُصِلبُْت  نَا 

َ
َوأ يِل،  بِالنِّْسبَِة  َعالَُم 

ْ
ال ُصِلَب  بِِه  ي  ِ

َّ
اذل

للنفس.  ابلاذلة  اهلل  تعبري عن حمبة 

معه  العالم  اهلل صالح  فإن  السماء.  ل يف  متأصِّ األرض ألنه  الصليب ىلع  "حدث 

أو  القوة  إىل  يفتقر  اهلل  ليس ألن  هنا،  أحد إلنقاذ عيىس  يأِت  ولم  املسيح.ب  بواسطة 

باملحبة."112  اإلرادة، وإنما ألن قلبه اعمر 

خيىش املسلم أن ينسب اهلزيمة إىل عيىس. لكن الصليب ال يعين اهلزيمة، بل 

إبليس،  بسقوط  اهلل  قىَض  عيىس.  هزيمة  ال  الظلمة،  ات  قوَّ هزيمة  يعين  ألنه  انلرص. 

رضبة  وأتباعه  الشيطان  إىل  الصليب  ه  وجَّ فقد  الصليب.  يف  احلكم  هذا  تنفيذ  وتم 

البرش،  أجل  من  املسيح  عمل  ذروة  الصليب  اكن  وكما  أبدا.  منها  يتعافوا  لن  قاضية 

اْنتَرَصَ  ِليِب  "َوبِالصَّ الكتاب:  يقول  كما  الرش،  قوات  ىلع  انتصاره  ذروة  اكن  كذلك 

َء 
َّ

ِذال
َ
ْرَواِح، َونََزَع َعنُْهْم ِسالَحُهْم وََساَقُهْم أ

َ
يَن يِف اَعلَِم األ ِ

َّ
َقاَدِة اذل

ْ
ِم َوال اُكَّ

ْ
َمِسيُح ىلَعَ احل

ْ
ال

اخلزي،  ال  الكرامة،  الصليب  يعين  منها:  مفر  ال  اليت  وانلتيجة  افِِر."ت  الظَّ َمْوِكِبِه  يِف 

وانلرص، ال اهلزيمة! 

أنفسهم.  أجل  من  يعيشوا  أن  يريدون  اذلين  ألوئلك  تهديدا  الصليب  يُمثِّل 

ينطوي  به.  فنفتخر  احلقيقيني،  املسيح  أتباع  حنن  ا  أمَّ بالصليب،  ابلعض  ويهزأ 

للهزيمة  ورمز  واتلعاسة،  الضعف  ىلع  ديلل  فهو  ظاهري.  تناقض  ىلع  الصليب 

يصبح  فإنه  املسيح،  باسم  يرتبط  عندما  لكن  واملوت.  للعقاب  وصورة  وايلأس، 

وبركة! وفوزا  جمدا 

وال  الصليب،  بعيدا عن  فال رمحة حقيقية صادقة  الصليب.  إنكار  يمكن  ال 

من  جزًءا  األرض  تصبح  هنا،  من  الصليب  انزع  الصليب.  عن  بمعزل  عدل  يوجد 

أ غل 6: 14

ب 2كور 5: 19

ت كو 2: 15



366

حمبة.  وبال  رجاء  وبال  إيمان  بال  األبد  إىل  اإلنسان  يصري  الصليب،  انزع  اجلحيم. 

فَيِهَ  انلَّاِجنَي  ُْن 
َ

حن َا 
َ

نل بِالنِّْسبَِة  ا  مَّ
َ
أ َغبَاٌء،  يِهَ  َهاِلِكنَي 

ْ
لِل بِالنِّْسبَِة  ِليِب  الصَّ رَسالََة  نَّ 

َ
"أل

للجميع.  بوضوح  نرشحها  دعونا  هلذا  الرسالة.  هذه  ىلع  اهلل  ائتمننا  لقد  اهلِل."أ  ُة  قُوَّ

بسلطان.  بها  ونبرش  بصرب،  ونعلِّمها 

أ 1كور 1: 18
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ملحق 7

دعء

امهلل أيها اليح القدير، يا من تعرف أرسار قلب وفكري، أيها الطاهر القدوس، 

يدي  يف  وقلب  نفيس  ألضع  ساعدين  إثم.  وامح  وزري،  عين  وأزل  ذنب،  يل  اغفر 

املسيح.  موالي وسيدي وفاديَّ عيىس 

علمين  السمائية.  األمور  وحنو  السماء  حنو  ورغبايت  وآمايل  أفاكري  وجه  "امهلل 

يف  مقدسة  رغبة  أعطين  حقيقية.  توبة  ذنويب  عن  أتوب  أن  علمين  ادلنيا.  أحتقر  أن 

. اجعل فهم  ذ بأمانة مقاصدك اإلهلية يفَّ أن أصلح أموري بقوة روحك. ساعدين ألنفِّ

تلجعلين  يفَّ  تعمل  اذلي  وأنت  مشيئتك.  ألعرف  ساعدين  اإلليه.  احلق  بكزن  غنيا 

أؤمن  وأن  وصاياك،  لك  أطيع  أن  علمين  الصاحلة.  مشيئتك  أعمل  أن  وقادرا  راغبا 
اثلمينة."113 الغنية  نصيبا من وعودك  وأعطين  الاكمل،  املبارك  الويح  بكل 

وتنازلت  تواضعت  أنت  العاملني،  ملك  اجلاللة  صاحب  يا  املسيح،  موالي  يا 

ألنك  قلب  من  أعبدك  كثريا.  وشكرا  لك  محدا  واملعصية.  الرش  من  وتنقذنا  تلفدينا 

الغين.  أنت  السيد. أنت وحدك اإلهل احلق.  العبادة والسجود. أنت وحدك  مستحق لك 

القدير.  أنت 

أنت الرمحان الرحيم. أنت خلقت لك انلاس، ذللك حتبهم مجيعا وال تكره منهم 

أحدا. حىت ابلعيدون عنك، اذلين ال يطيعونك، أنت حتبهم. أنت تريد أن يأتوا إيلك، 

أبتهل إيلك أن جتذب اذلين  يا عيىس.  ويتوبوا ويتغريوا وينالوا احلياة اجلديدة بقوتك 

افتح  قلوبهم،  لنيِّ  لفدائنا مجيعا.  وقمت  ومتَّ  وبأنك صلبت  بك  يلؤمنوا  يعرفونك  ال 

بالروح واحلق.  امُح جهلهم. أحرضهم إىل دار األب يلعبدوك  أفهامهم،  ر  نوِّ عقوهلم، 

إيلك  أترضع  باللك،  وتهتف  اجلماهري  بك  حتفُّ  كملك  القدس  دخلَت  وكما 
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اذلين  انلاس  من  واملاليني  اآلالف  قلوب  وتدخل  ايلوم،  وعواصمنا  مدننا  تدخل  أن 

والضمائر  سالمك،  املتأملة  القلوب  امنح  املعصية.  واستعبدتهم  اخلطيئة  عذبتهم 

ملاك  تتوجك  الغفرية  اجلماهري  يلت  شفاءك.  املحطمة  واألجسام  حريتك،  املعذبة 

وملسة  قلبك  وِرقَّة  وشفقتك  وحنانك  رمحتك  خيتربوا  أن  امنحهم  قلوبهم.  ىلع  أبديا 

ابليضاء  وادلار  والرباط  نُواكشوط  من  عواصمنا  يف  اجلماهري  تهتف  أن  داعيئ  يدك. 

وعمان  اخلرطوم  إىل  واالسكندرية  والقاهرة  وبنغاري  وطرابلس  وتونس  واجلزائر 

وبغداد  ظب  وأبو  ودب  وغزة  والقدس  ودمشق  وبريوت  ومقديشو  ومكة  والرياض 

َداُوَد!  اَلُل البِن 
ْ
وصنعاء واملنامة وادلوحة والكويت ومسقط بأصوات تهز اجلبال: "اجل

ِْكَمَة 
ْ
َوَة َواحل ْ َة َوالرثَّ ُقوَّ

ْ
ْن َينَاَل ال

َ
ي ُذبَِح يَْستَِحقُّ أ ِ

َّ
ِفَداِء اذل

ْ
َتبَاَرَك اآليِت بِاْسِم اهلِل... مَحَُل ال

َْمَد."أ
ْ
َواحل اَلَل 

ْ
َواجل َكَراَمَة 

ْ
َوال ُقْدَرَة 

ْ
َوال

أو  لصعوبة  أسمح  ال  ليك  صليبك  بقوة  ساعدين  املسيح،  وحبيب  وفاديَّ  سيدي 

شتيمة أو ضيق أو ألم أو اضطهاد أو عذاب أن يُثين عزم. وال ليشء بأن يؤخر تقدم 

سيدي،  يا  قدميك  عند  هذا  لك  وأضع  بصرب،  هذا  لك  ألحتمل  ساعدين  خدمتك.  يف 

تُطيِّب نفيس وتعزي قلب وتمأل حيايت حبضورك وسالمك. وأنت قادر أن 

آمني يا رب العاملني.

    

أ مت 21: 9؛ رؤ 5: 12
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Henri Nouwen بترصف عن 

ي 23 ِ
َّ

يَن. )2صم 22: 28(، فَإِْن تََواَضَع َشْعِب اذل ِ
ُمتََكربِّ

ْ
ِْفُض ال ُمتََواِضِعنَي، َوتُ

ْ
نَْت ُتنِْقُذ ال

َ
 آيات أخرى عن اتلواضع: أ

رَْضُهْم. 
َ
ْشيِف أ

َ
ْغِفْر َذْنبَُهْم، َوأ

َ
َماِء، َوأ نَا يِف السَّ

َ
ْسَمُع َوأ

َ
يُْدىَع بِاْسِم، وََصلُّوا َوَطلَبُوا وَْجيِه، َورََجُعوا َعْن ُسلُوِكِهِم، فَإيِنِّ أ

ُ وََسِمَع 
َ

ِْه. فَاْستََجاَب هل
َ

َماَم رَبِّ آبَائِِه، وََصىلَّ إيِل
َ
ا أ  إِلََهُه، َوتََواَضَع ِجدًّ

َ
َمْوىل

ْ
يُق، َطلََب ال ا اْشتَدَّ بِِه الضِّ )2أخ 7: 14(، فَلَمَّ

ُمتََواِضِعنَي، َوُيِقيُم 
ْ
 ُهَو اهلُل. )2أخ 33: 12-13(، يَْرَفُع ال

َ
َمْوىل

ْ
نَّ ال

َ
 َمْملََكِتِه. َفَعِلَم َمنىَسَّ أ

َ
ُقْدِس إىِل

ْ
 ال

َ
ُه إىِل ترََضَُّعُه َورَدَّ

ُمتََواِضِعنَي، 
ْ
نَْت ُتنِْقُذ ال

َ
ُمتََواِضِعنَي. )أي 22: 29(، أ

ْ
يَن، َوَينرُْصُ ال ِ

ُمتََكربِّ
ْ
َماِن. )أي 5: 11(، إِنَّ اهلَل يُِذلُّ ال

َ
 األ

َ
ََزاىَن إىِل

ْ
احل

اِخِريَن، َوُينِْعُم  ُمتََواِضِع. )مز 138: 6(، يَْسَخُر ِمَن السَّ
ْ
 اَعٍل لَِكنَُّه َيْهتَمُّ بِال

َ
َمْوىل

ْ
يَن. )مز 18: 27(، ال ِ

ُمتََكربِّ
ْ
ِْفُض ال َوتَ

ِي َداَعَك، َيُقوُل لََك، 
َّ

يًَّة. َفَمىَت َجاَء اذل َهمِّ
َ
َماِكِن أ

َ
قَلِّ األ

َ
ُمتََواِضِعنَي. )أم 3: 34(، َمىَت ُدِعيَت، ِاْذَهْب َواْجِلْس يِف أ

ْ
ىلَعَ ال

َموُْجوِديَن َمَعَك. )لو 14: 10(
ْ
يُوِف ال اَم لُكِّ الضُّ ْحَسَن!’ َفتُْكَرُم قُدَّ

َ
 َماَكٍن أ

َ
‘يَا َعِزيزِي، اْرتَِفْع إىِل

 يزعم ابلعض أن هذا املعني هو نب جاء بعد املسيح. وما أفظع هذا اخلطأ! ذللك أود هنا أن أتصدى هلذا الزعم بأن أقول:24

1. يقول املسيح إّن املعني هو روح، وليس برشاً. )يو 14: 16، 17، 26؛ 15: 26؛ 16: 7(. فهل ذلك انلب اكن روحا وليس برشا؟

رنا بكالم املسيح )يو 14: 26(. فهل ذلك انلب جاء باسم  2. هذا املعني يرسله األب باسم عيىس، ويعلمنا لك يشء، وُيذكِّ

عيىس، وعلمنا كالم عيىس وذكرنا بكالم عيىس؟

3. هذا الروح يبىق مع أتباع املسيح إىل األبد )يو 14: 16(. فهل هذا ينطبق ىلع ذلك انلب؟

4. هذا الروح سيكون يف أتباع املسيح )يو 14: 17(. فهل هناك برش يمكنه أن يكون موجودا يف إنسان آخر؟

5. هذا الروح ال يمكن للعالم أن يراه )يو 14: 17(. فهل هذا ينطبق ىلع أي برش جاء إىل العالم ولم يره انلاس؟

6. طلب املسيح من أتباعه أال يغادروا مدينة القدس بل يبقوا فيها حىت يتم الوعد ويأيت هلم هذا الروح )أع 1: 4(. فهل هذا 

انلب جاء ألتباع عيىس قبل ما اغدروا القدس؟

7. لم يكن عمل هذا املعني هو أن جيمع جيوشاً وحيقق انتصارات بأسلحة أرضية، وإنما أن يبّكت أهل العالم ىلع خطيئتهم 

اليت جوهرها هو عدم اإليمان باملسيح )يو 16: 9(.

8. قال عيىس إن هذا املعني سيمجده ويتحدث نيابة عنه )يو 16: 14-15(، فهل ذلك انلب جمد املسيح وحتدث نيابة عنه؟
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جزء من ابلدلة اليت نشأت فيها اسمه “املعرصة” ألنها اكنت معرصة لقصب السكر.25
حماكمة املسيح أمام جملس ادلين وردت يف مت 26: 57-66؛ مر 14: 53-64؛ لو 22: 66-71؛ يو 18: 24، 26

.28
 ليك تفهم ُعمق وأهمية العالقة بني جواب املسيح والكم دانيال، راجع مقالة “اذلي صار برشا” يف الكتاب 27

الرشيف طبعة ادلارس.
28

Flavius Josephus, Jewish Wars, 85 :1 :4 :18 
ويا هل من فارق عظيم بني هذه املصاحلة واملصاحلة اليت يتحدث عنها بولس )أف 2: 18-14(.29
 قال الشاعر اتلونيس أبو القاسم الشاب يتحدث عن صليب املسيح:30

ثم ألبستين مـن احلـزن ثوبــا
وبشوك اجلبال توَّجت رأيس

أرى املجد معصوب اجلبني جمدال
ىلع حسك اآلالم يغمره ادلم

وقال الشاعر املرصي أمحد شويق:
عيىس، سبيلك رمحة وحمبة
يف العاملني، وعصمة، وسالم

َ
ما كنت سفاك ادلماء، وال امرأ

هاَن الضعاف عليه واأليتام
يا حامل اآلالم عن هذا الورى

كرثت عليه باسمك اآلالم
رؤ 5: 31.14-9
ربما من باب االحرتام واتلبجيل للسيد، وال واحد من كتاب البشائر ذكر أن عيىس سقط أو وقع حتت مِحل الصليب.32

33
Flavius Josephus, Jewish Wars, 6:245-246

 يف مناسبات سابقة سمع املسيح مثل هذا اتلحدي »أنقذ نفسك« ولو بكلمات تتلف عن هذه. فمثال ملا مات 34
لعازر ووصل اخلرب إىل املسيح بينما اكن مع أتباعه يف بريية، طلب أتباعه أن ال يذهب إىل بيت عنيا وبذلك ينقذ 
نفسه من مؤامرات ايلهود هناك. وذات مرة جاءت اعئلة عيىس إيله يف كفر ناحوم وطلبوا منه أن يرجع إىل 

انلارصة يلنقذ نفسه. 
اقتباس يوسف درة احلداد، تاريخ املسيحية، جزء 2، لوقا وأعمال الرسل، ص 35632
36

John Calvin
سرية يسوع املسيح. ادلكتور جورج فورد، بريوت، 1943 ص 37.492
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38

John A. Broadus, Commentary on Matthew, p. 576
قد يعرتض ابلعض ىلع أن كمية املر والعود كبرية بطريقة غري معقولة، ولكن الرد ىلع هذا هو: ربما جزء كبري 39

من هذه الكمية استعمل كرسير من األطياب حتت جسم امليت كما حدث يف 2أخ 16: 14.
 املر والعود. رج خر 30: 23؛ مز 45: 8؛ أم 7: 17؛ نش 1: 13؛ 4: 14؛ مت 2: 11؛ يو 19: 40.39
 يف ايلوم اثلالث قدم اهلل إلبراهيم الكبش اذلي ضح به بدال عن ابنه )تك 22: 4(. ويف ايلوم اثلالث قاد يشوع 41

شعبه إىل األرض املباركة، وحقق اهلل وعده القديم هلم )يش 9: 17(. واكن انلب يونس يف بطن احلوت 3 أيام و 3 
يلال )يون 1: 17( ثم قذفه احلوت إىل الرب. راجع أيضا 2مل 20: 5؛ هو 6: 2.

 يف كتاب “أين اجلثة” تيل الاكتب خطابا سطره قيافا يوم القيامة وبعثه إىل نسيبه حنا. قال قيافا: “بئس اخلرب يا حنا! لقد 42
اختفت جثة عيىس من قربه! ال أدري كيف حدث هذا، كما ال يمكنين أن أفرسه، وال أن أفهمه! ايلوم ذهبت بنفيس إىل 
القرب ألحتقق من األمر، فوجدت لك يشء كما قال احلراس... كنت أظن أن هذا الرجل قد انتىه وأصبح نسيا منسيا...” 
لكن، ال! ال يا قيافا! كيف ينتيه املسيح وهو مبدع الكون؟ كيف يصبح نسيا منسيا وهو الفادي الكريم؟ كيف 
ننساه وهو الغالب املنترص اذلي قهر املوت والقرب؟ كيف نتحاشاه وهو ادليان القدير اذلي سيقف اللك أمام عرشه؟ 

 بعض هذه انلقط مستقاة من عظة بلهجت واصف عبد امللك.43
44 Maximilian Kolbe was a Polish priest who died in Auschwitz, on August 14, 1941. 

When a prisoner escaped from the camp, the Nazis selected 10 others to be killed 

by starvation in reprisal for the escape. One of the 10 selected to die, Franciszek 

Gajowniczek, began to cry: ”My wife! My children! I will never see them again!“ At 

this, Father Kolbe stepped forward and asked to die in his place - his request was 

granted. As the ten condemned men were led off to the death Block of Building 13, 
Father Kolbe supported a fellow prisoner who could hardly walk. No one would 

emerge alive - Father Kolbe was the last to die . )http://www.fatherkolbe.com/ ac-
cessed Dec 8, 2009(

45 Flavius Josephus, Jewish Wars, 1:11:15
46 Marcus Tullius Cicero, )106-43 B.C.( Against Verres 2. 64. 165 
47 Marcus Tullius Cicero, )106-43 B.C.( Against Verres 5. 16. 467

48 Colin Brown, That You May Believe, p. 38 تث 13: 1-5 وراجع 
سورة هود 11: 49113
50 Aeschyles
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51 Ron Wallace, The Atoning Death of Christ, p. 118
52 Gott wird mir verzeihen. Es ist ihr handwerk )G(. Dieu me pardonnera. C‘est son 

metier )F(. God will forgive me. It‘s his job )E(. )Heinrich Heine 1797 – 1856(
 قصة باراباس.53
 سوسنة وسيل ويف األصل:54

 Sin is ”Whatever weakens your reasoning, impairs the tenderness of your con-
science, obscures your sense of God or takes away your relish for spiritual things; in 

short , if anything increases the authority and power of the flesh over the Spirit, then 

that to you becomes sin, however good it is in itself.“ )Susanna Wesley, as quoted 

by Ravi Zacharias in The Grand Weaver, p. 118, cited in Topical Encyclopedia of 

Living Quotations(
عواقب اخلطيئة:55

1. تسبب ملرتكبها الرضر يف ادلنيا واهلالك يف اآلخرة )أم 5: 8-11؛ 6: 33؛ 7: 62-72، جا 11: 9؛ يو 8: 
43؛ رؤ 02: 51-21(.

2. جتلب العار ىلع الشعوب )أم 41: 43(.

3. جتعل اإلنسان حيتقر اهلل والكمه واسمه )عد 41: 11، 32؛ 1صم 21: 9-01؛ مل 1: 6(.
4. جتعلنا أعداء هلل )رو 5: 01؛ يع 4: 4(.

زن اهلل )تك 6: 6؛ مز 87: 04؛ إش 36: 01(.
ُ

5. حت
6. تغيظ اهلل )مز 601: 92؛ 1مل 61: 33(.

7. تُتعب اهلل )إش 34: 42(. 
يف قصة الرجل الصيين والعقرب، حنن نمتدح الرجل ونشبه ما عمله بما عمله املسيح معنا من تضحية ومعروف. 56

ر من اتلعاطف مع اخلطيئة. يف األوىل ابن اهلل الطاهر يضيح من أجلنا. يف  َِذّ أما يف قصة الرجل واثلعبان، فنحن حنُ
اثلانية اإلنسان الضعيف تهلكه اخلطيئة.

57
William Shakespeare,  Macbeth,  للاكتب الشهري ويلم شكسبري

58http://ejabat.google.com/ejabat/thread?tid=0458dcfe7e00dd76  اخلليفة أبو بكر
ربما امللك شارل اخلامس ملك أسبانيا.59
  أو سيرسو 106-43 ق. م.60
384–322 ق. م.61
62  Marcel Pagnol, Fanny,  للاكتب الفرنيس مارسيل بانيول
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63

Dr Charles Berry, liberal scholar, went to see the dying woman. ”There, I leaped 

onto my mother‘s knees, and to my cradle faith and I told her of the cross and the 

Christ who forgives our sins.“
 يف األوردية: لگشن اسرت.64
من مقالة بعنوان: حرية املسلم، يف جملة: نور احلق السنة 2 - العدد 4 - صفحة 65.4
رج رو 6: 8-6، غل 2: 20-19؛  5: 24؛ 6: 14؛ كو 2: 20؛ 3: 66.3

67
Alfred, Lord Tennyson, The Lord of Burleigh

68 Anton Chekhov, Misery  رواية ابلؤس للاكتب املرسيح أنطون تشيكوف
هو أبو العالء املعري )363-449 ه( عن “رباعيات عمر اخليام” د. عبد املنعم احلفين ص 192. كما قال عمر 69

اخليام الشاعر الفاريس:  “أليس من الغريب أن األلوف املؤلفة من اذلين سبقونا ودخلوا من باب املوت املظلم، لم 
يرجع منهم وال واحد يلخربنا عن الطريق اذلي إن كنا نريد أن نكتشفه، ال بد أن نعربه!”

بترصف عن اإلجنلزيية، يف األصل: 70
Martin Luther, addressing death as the King of Terrors said, ”thou didst devour 

the Lord Christ, but wert obliged to give Him back, and wert devoured of Him. So 

thou must leave me undevoured because I abide in Him, and live and suffer for His 

name‘s sake. Men may hunt me out of the world — that I care not for — but I shall 

not on that account abide in death. I shall live with my Lord Christ, since I know 

and believe that He liveth!“ )Jamieson, Fausset, Brown, Commentary on the New 
Testament, V. 1, p. 626.(

71
Karl Barth

الالهويت األملاين ديرتك بونهفر، بترصف: ثمن اتللمذة. 72
Cheap grace is grace without the cross, grace without the living, incarnate Jesus 

Christ. Costly grace is the gospel. It costs people their lives. It cost the life of God‘s 

Son and nothing can be cheap to us which is costly to God. )Dietrich Bonhoeffer, 
The Cost of Discipleship, 1935(

73
Samuel Rutherford, Selected Letters. صموئيل رذرفورد

كو 1: 11؛ 2تم 2: 743
سورة املائدة 7598
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بترصف عن فرانسوا فينلون، ويف اإلجنلزيية:76

If we look carefully within ourselves, we shall find that there are certain limits be-
yond which we refuse to go in offering ourselves to God. We hover around these 

reservations, making believe not to see them, for fear of self reproach. The more we 

shrink from giving up any such reserved point, the more certain it is that it needs to 

be given up. If we were not fast bound by it, we should not make so many efforts to 

persuade ourselves that we are free. )François Fénelon(
77

Rev. Charles Rogers, Life of George Wishart, 1876, p. 24
78

Michael Nakashima
راجع مذكرة رقم 79.31
الرجل السماوي. قصة األخ يون الصيين. لوجوس 2003 ص 74-75. كما أحب أن ألفت نظر القارئ إىل أنه 80

توجد عدة مصادر أخرى تعرفنا عن الطريقة اليت استشهد بها رسل سيدنا. فمثال هناك قصة أخرى غري املذكورة 
هنا تقول إن برتلم مات مصلوبا، وأخرى تقول إنهم سلخوا جدله ثم بعد ذلك صلبوه أو قطعوا رأسه!

81 Rognac, France  يف قرية يف جنوب فرنسا
82The Works of John Owen, x, p. 284
عن الكتاب الرشيف: طبعة ادلارس، مذكرة يف مت 2: 83.16
بأكرث 84 ويتذكرها  ويستوعبها  الصليب  أحداث  سري  ذهنه  يف  يتصور  أن  اجلاد  القارئ  ألساعد  اجلداول  أستعمل 

سهولة.
هو حممد بن حممد بن منصور من سوهاج يف صعيد مرص )1871- 1918( واكن إماما وخطيبا يف جوامع مدينته، 85

ثم آمن باملسيح وصار خادما هل، وأخذ ينادي برسالة املسيح براءة وشجاعة يف لك أحناء مرص.

هذا الفصل مقتبس من كتاب باإلجنلزيية للمؤلف عنوانه “خروج اإلسالم إىل حرية املسيح”     86
 Islamic Exodus into the Freedom of Christ 

سورة النساء 4: 87156
88 Basilides باسيليدس
89 Docetism  ادلوسيتية
90 Cerinthus  كرينثوس
91 Manichaeism  ماين
92    Carpocrates  اكربوكراتس

سورة النساء 4: 93158-155
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Mahmoud M. Ayoub. ”Toward an Islamic Christology, II: The Death of Jesus, Real-
ity or Delusion?“ The Muslim World 70, no. 2. April 1980, p. 106.

95
Cornelius P Flavius Josephus )A.D. 37-97). The Antiquities of the Jews. 18.3.3.. 
Tacitus )A.D. 55-120(. The Annals. 15.44.

96
Flavius Josephus )A.D. 37-97(. The Antiquities of the Jews. 18.3.3.

97
I. Epstein, trans. The Babylonian Talmud. Sanhedrin 43a. London: Soncino Press,  
1935, p. 281.

98
Gary R. Habermas. Ancient Evidence for the Life of Jesus. Nashville: Thomas 

Nelson, 1977, p. 100.
99

Habermas. Ibid., p.100.
كتاب “ضد اتليار” املركز ادلويل األكاديم، 100.1997
101

www.SharifBible.com :يمكن احلصول ىلع هذه ادلروس جمانا من هذا املوقع
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