ان كان هللا قادر على كل شيء فلماذا
اختار الصلب المهين كوسيلة أي
لماذا الصليب
Holy_bible_1

الشبهة

من المعروف لدى المؤمنين أن هللا على كل شيء قدير .وال يشك في هذا إال جاهل أو كافر ،أو
قدرا .ونصوص العهدين القديم والجديد يؤكدان ذلك
ضال ال يعرف هلل ً

متجسدا
فلماذا لم يغفر آلدم وحواء ذنبيهما إال بهذه الطريقة المهينة ،التي نزل فيها إلى األرض
ً
معلقا على خشبة؟
في صورة رجل ،ويموت ملعوًنا ً

الرد

في البداية ارجو الرجوع لملف
كيف يصف بولس الرسول المسيح بانه خطية وملعون وكيف يعبده بعد هذا الوصف
2كو  21 :5و غالطية 13 :3
وأكرر بعض النقاط واضيف أشياء أخرى بسيطة على قدر ضعفي
ولكن اهم شيء اريد ان ابدأ به هو اظهار المحبة
الصليب يتعلق بالمحبة وباظهار محبة هللا لإلنسان ولماذا خلق االنسان
فالقصة باختصار شديد هللا يحب االنسان جدا وخلق هللا االنسان ألجل هذه المحبة
سفر إرميا 3 :31
ِ
ِ ِ
َتراءى لِي َّ ِ ِ
الر ْح َم َة.
َج ِل ذلِ َك أ ََد ْم ُت َل ِك َّ
َحَبْب ُتك ،م ْن أ ْ
الر ُّب م ْن َبعيد« َ :و َم َحَّب ًة أََبدَّي ًة أ ْ
ََ
مثل اب يحب األبناء فلهذا ينجبهم .هو ليس عليهم شيء
فاهلل لذته في االنسان

سفر االمثال 8
ِ
ِ
ِ
ِ
آد َم.
َ 31ف ِر َح ًة ِفي َم ْس ُكوَنة أَْر ِضهَ ،وَل َّذاتي َم َع َبني َ
فاهلل كاب حنون محب أنجب ألجل محبته لألبناء رغم انه ال يريد منهم شيء اال ان يعطيهم محبته
بل هو خلق االنسان ليدهلل مثل اب البنه
سفر إشعياء 12 :66
ِ
ُم ِم َك َسْيل َج ِارفَ ،ف َتْر َض ُعو َن،
ال َّ
أل ََّن ُه َ
هك َذا َق َ
الر ُّب« :هأََن َذا أُد ُير َعَلْي َها َسالَ ًما َكَن ْهرَ ،و َم ْج َد األ َ
الرْكَب َتْي ِن ُت َدَّلُلو َن.
َو َعَلى األَْي ِدي ُت ْح َمُلو َن َو َعَلى ُّ
وهللا احبنا كمجبة العريس للعروس
سفر إشعياء 5 :62
اب ع ْذراء ،ي َت َزَّوج ِك بُن ِ
يس ِباْل َعُر ِ
وكَ .وَك َفَر ِح اْل َع ِر ِ
أل ََّن ُه َكما َي َت َزَّو ُج َّ
وس َي ْفَر ُح ِب ِك ِإل ُه ِك.
الش ُّ َ َ َ َ ُ َ
َ

سفر هوشع 2
ان واْلمر ِ
طُب ِك لَِن ْف ِسي ِباْل َع ْد ِل َواْل َح ِق َو ِ
احمِ.
َخ ُ
َخ ُ
طُب ِك لَِن ْف ِسي ِإَلى األََب ِدَ .وأ ْ
َ 19وأ ْ
اإل ْح َس ِ َ َ َ
طب ِك لَِن ْف ِسي ِباأل ِ
الر َّب.
ين َّ
 20أ ْ
َماَنة َف َت ْع ِرِف َ
َخ ُُ
َ

سفر رؤيا يوحنا الالهوتي 9 :21

احد ِمن َّ ِ
ِ ِ ِ
السبع ُة اْلجام ِ
السْب ِع
ات اْل َم ْمُل َّوِة ِم َن َّ
السْب َعة اْل َمالَ ئ َكة َّالذ َ
اء ِإَل َّي َو ِ ٌ َ
ُث َّم َج َ
ين َم َع ُه ُم َّ ْ َ َ َ
َخيرِة ،وَت َكَّلم م ِعي َق ِائالً« :هُل َّم َفأ ُِريك اْلعروس ام أَر َة اْل َخر ِ
َّ ِ ِ
وف».
َ
ُ
َ َ َُ َ ْ َ
الضَرَبات األ َ َ َ َ

رسالة بولس الرسول الثانية إلى أهل كورنثوس 2 :11
ِ
َفِإِني أَ َغار عَلي ُكم َغيرَة ِ
ِ
ِ
يح.
اء َع ِفي َف ًة لِْل َم ِس ِ
هللا ،أل َِني َخ َ
ُ َ ْ ْ َْ
طْب ُت ُك ْم لَر ُجل َواحد ،ألُ َقد َم َع ْذَر َ

ولكن ربنا ال يجبر احد فرغم ان لذته مع بني ادم كمحبة االب لالبناء والعريس للعروس اال انه ال
يجبرهم كابناء ان يحبوه كاب ضد ارادتهم ولكن يعطيهم ان يختاروه ويقبلوا ان يبادلوه المحبة
سفر االمثال 8
ِ
ِ
ِ
ِ
آد َم.
َ 31ف ِر َح ًة ِفي َم ْس ُكوَنة أَْر ِضهَ ،وَل َّذاتي َم َع َبني َ
ِِ
طُرِقي.
ظو َن ُ
ين َي ْح َف ُ
اس َم ُعوا لِيَ .ف ُ
وبى لَّلذ َ
َ « 32ف َ
طَ
اآلن أَُّي َها اْلَبُنو َن ْ
 33اسمعوا َّ ِ
وه.
اء َوالَ َتْرُف ُ
ض ُ
ْ َُ
يم َوُكوُنوا ُح َك َم َ
الت ْعل َ
ِ
إل ْنس ِ َّ ِ
يعي ،ح ِ
اه ار ُك َّل يوم ِعْن َد مص ِار ِ
ِ
ِ
ظا َق َو ِائ َم أَْب َوا ِبي.
اف ً
ُ 34
َ
َْ
طَ
ان الذي َي ْس َم ُع لي َس ً
ََ
وبى ل ِ َ
ِ ِ ِ
الر ِب،
ال ِر ًضى ِم َن َّ
 35أل ََّن ُه َم ْن َيجُدني َيجُد اْل َحَيا َةَ ،وَيَن ُ
ِ
ئ َعِني َي ُضُّر َن ْف َس ُهُ .ك ُّل ُمْب ِغ ِض َّي ُي ِحُّبو َن اْل َم ْو َت».
َ 36و َم ْن ُي ْخط ُ
فالذي يكره ابوه رغم محبة ابيه له هو مثل من يكره الحياة ويحب الموت أكثر وهللا كاب ال يجبره
وأيضا كعريس ال يجبر عروسه

بل هللا خلق المالئكة هم خدام للبشر
رسالة بولس الرسول إلى العبرانيين 7 :1
ِ
وع ِن اْلمالَ ِئ َك ِة يُقولِ َّ « :
يب َنار».
الصان ُع َمالَ ئ َك َت ُه ِرَي ً
ََ
َّام ُه َل ِه َ
َ ُ
احا َو ُخد َ
َ
ويوكلهم ان يخدموا أبناؤه البشر.
وهللا خلق االنسان لكي يعيش معه في نعيم الي االبد
سفر المزامير 27 :37
ِ
ِح ْد َع ِن َّ
اس ُك ْن ِإَلى األََب ِد.
الش ِر َوا ْف َعل اْل َخْيَرَ ،و ْ

إنجيل يوحنا 16 :3
يد ،لِ َكي الَ َي ْهلِ َك ُك ُّل َم ْن ُي ْؤ ِم ُن ِب ِهَ ،ب ْل َت ُكو ُن َل ُه
أل ََّن ُه َ
هللا اْل َعاَل َم َح َّتى َب َذ َل ْابَن ُه اْل َو ِح َ
هك َذا أ َ
َح َّب ُ
ْ
اْل َحَيا ُة األََب ِدَّي ُة.

ولكن اعود مرة ثانية لنقطة االختيار
ربنا ال يريد ان يجبرنا على ان نحبه مثل اب ال يريد ان يجبر أوالده على محبته بل هو يريد ان
نحبه بحريتنا وبإرادتنا ونختاره بحرية فاهلل المحب الذي يريد االنسان ان يختاره عن اقتناع وليس

عن اجبار وتسيير وقسر .فالحرية اعطاها هللا لنا لنختار ان نبادله المحبة فهو بحريته احبنا ويريد
ان نحبه بحريتنا .كما قال
إنجيل مرقس 30 :12
الر َّب ِإلهك ِمن ُك ِل َقْل ِبك ،و ِمن ُك ِل َن ْف ِسك ،و ِمن ُك ِل ِف ْك ِرك ،و ِمن ُك ِل ُق ْدرِتكِ .
هذ ِه ِهي اْل َو ِصَّي ُة
َوُت ِح ُّب َّ
َ َ ْ
َ َ ْ
َ َ ْ
ََ ْ
َ َ
َ
األُوَلى .
الن الحرية من طبيعة هللا
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اك ُح ِرَّي ٌة.
وح َّ
الر ُّب َف ُه َو ُّ
َما َّ
َوأ َّ
الر ِب ُهَن َ
وحَ ،و َحْي ُث ُر ُ
الر ُ
والحرية التي أعطاها لنا هدفها أن نعرف هللا ونختاره بحريتنا
ألوضح هذا اضرب مثال
ملك شاب به كل الصفات التي تتمناها أي شابة من اخالق وجمال ومكانة وثقافة ومحبة وغيره
الكثير جدا وهذا الملك أحب فتاه جدا رغم فقرها ،وهو يعرف انه سيسعدها جدا وسيعطيها نوعية
من الحياة لن تحصل عليها في أي مكان اخر ،ولكن لكي يرتبط بها ويتزوجها ال بد أن يترك له
الحق ان تقبل او ترفض .فتحيلوا لو انه اخذها زوجة دون موافقتها مع اعتبار انه يحبها بالفعل
وسيوفر لها حياة سعيدة ولكن هذا يعتبر اجبار بل واغتصاب .فهو ال بد ان يطلب منها ان تختاره
لو كانت تريد .ولو وافقت باختيارها سيوفر لها أجمل مجان يستطيع قصر جميل به كل وسائل
الراحة .ولو رفضت رغم انه يعرف انها لن تعيش سعيدة مثلما يتمنى له وسيحزن لها ولكن يتركها

كاختيارها حتى لو عاشت فقيرة تعيسة ولكن هذا اختيارها ويجب عليه ان يحترمه .وهي عليها
أيضا ان تتحمل نتيجة اختيارها بحرية .ولكن عليه كعريس ان يظهر محبته الحقيقية لعروسه.
ونفس المقياس االب الذي يحب أبناؤه جدا وعنده قصر ضخم جدا او مجمع ولكن ال يجبر أبناؤه
ان يعيشوا معه اال باختيارهم فلو قبل ابن ان يبادل محبة ابوه ويعيش في مجمعه سيعطيه افضل
ما يملك اما لو هذا االبن رفض االب تماما واصر ان يعيش بعيد عن ابيه بل وتب أر من ابيه االب
لن يجبره حتى لو عاش في مكان متعب فسيحزن من أجله ولكن لن يجبره .واالبن عليه أيضا ان
يتحمل نتيجة اختياره التي اختاره بحريته .ولكن على االب ان يظهر محبته البناؤه.
فاهلل الذي خلق االنسان ألجل انه أحب االنسان مثله مثل أي اب وأيضا يريد ان يخطب االنسان
لنفسه مثل أي عريس ,لكنه ال يجبرنا .وهللا مثل اب ومثل عريس اعد مكان ال يوصف من روعته
رسالة بولس الرسول األولى إلى أهل كورنثوس 9 :2
طْر َعَلى َب ِ
َعَّد ُه
وبَ « :ما َل ْم َتَر َعْي ٌنَ ،وَل ْم َت ْس َم ْع أُ ُذ ٌنَ ،وَل ْم َي ْخ ُ
ال ِإْن َسانَ :ما أ َ
َب ْل َك َما ُه َو َم ْك ُت ٌ
ِِ
ين ُي ِحُّبوَن ُه».
هللا لَّلذ َ
ُ
وهو المكان الوحيد الذي أعده ألنه هو المكان الذي موجود فيه وال يحتاج ان يعد مكان اخر.
ولكن من يرفضه كاب وكعريس فهو يرفض ان يكون معه ويقيم معه والرب لن يجبره على هذا.
لهذا من يقبل ان يكون ابنا للرب هو يرث
سفر رؤيا يوحنا الالهوتي 7 :21

ِ
لها َو ُه َو َي ُكو ُن لِي ْابًنا.
َم ْن َي ْغل ْب َي ِر ْث ُك َّل َش ْيءَ ،وأ َُكو ُن َل ُه ِإ ً
َ
ولكن يتبقى فقط ان ربنا يظهر محبته للبشر تدريجيا
لهذا وضع االنسان في جنة عدن وسمح للشيطان ان يسقطه وبالفعل الشيطان الشرير اغوي
االنسان فسقط االنسان بغواية الحيه وظن الشيطان انه انتصر ولكن لم يعرف وقتها انه بذلك حمي
االنسان من ان يسقط من الداخل وبسبب سقوطه من الخارج له فرصة التوبه من الخارج
ثانيا طرد الرب االنسان من الجنه قبل ان ياكل من شجرة الحياه لكي ال يحيا بالجسد الي االبد في
انفصال عن هللا فبهذا سمح لالنسان ذو الطبيعه الفاسده النه يتالم ويموت بالجسد وينال الخالص
فيحيا بالجسد الروحي مع هللا الي االبد
ومن ينظر الي هذا يتخلي انها سلسلة االم واحزان لالنسان من اول ادم واوالده ولكنه منتهي
المحبه وحب ابدي
سفر إرميا 3 :31
ِ
ِ ِ
َتراءى لِي َّ ِ ِ
الر ْح َم َة
َج ِل ذلِ َك أ ََد ْم ُت َل ِك َّ
َحَبْب ُتك ،م ْن أ ْ
الر ُّب م ْن َبعيد« َ :و َم َحَّب ًة أََبدَّي ًة أ ْ
ََ
ويستمر االنسان بكامل ارادته وياتي ملئ الزمان ويقدم الرب لالنسان الفداء والخالص كعطيه
مجانيه رغم انها ال تقدر بثمن فمن يقبلها ينال الحياه االبديه .مع مالحظة ان المحبة درجات
فيوجد انسان صديق او اخ يقول لصديقه انه يحبه كصديق ولكن األهم االثبات
فقد يثبت احدهم المحبة األخوية بالكلمات او المساعدة او الدفاع

ولكن اعلى درجة اثبات للمحبة هو ان انسان يبذل نفسه الجل احبائه
إنجيل يوحنا 13 :15
َج ِل أ ِ
َحَّب ِائ ِه.
َع َ
ظ ُم ِم ْن ه َذا :أ ْ
َحٌد َن ْف َس ُه أل ْ
َحد ُحب أ ْ
َن َي َض َع أ َ
س أل َ
َلْي َ
وهذه اعلي درجه من درجات المحبه
فالرب الذي يريدنا ان نحبه بارادتنا النه احبنا أوال
رسالة يوحنا الرسول األولى 19 :4
َحَّبَنا َن ْح ُن ُن ِحُّب ُه أل ََّن ُه ُه َو
.أ ََّوالً أ َ
هو وضع في قلبه من البداية ان يكون هناك وسيلة الظهار اعلى درجة للمحبة بالمقياس البشري
وهو بذل جسده على الصليب
وهو بدا اوال واظهر محبته وما علينا اال ان نبادله هذه المحبه
وبهذا في الملكوت االنسان يكون اختار هللا بارادته وعرف عمق محبته ويحيا بارادته في محبه
ابديه مع هللا
فلهذا الرب اختار ان يظهر محبته باعلى درجة من درجات اظهار المحبة بان يضع نفسه الجل
احباؤه وبهذا يكون اظهر محبته بطريقة يعرفوها بمقايسهم البشرية مثل عريس اظهر محبته
لعروسه وأيضا الرب يكون ترك لإلنسان ان يجرب وان يختار الرب بحرية ارادته

اذا الرب اختار طريق فيه بذل واظهار محبة وليس فقط يقول كلمتين (غفرت لك) الن هذا ليس
فيه اظهار محبة

لماذا الصليب كوسيلة بذل نفسه ( لماذا اللعنه بالتعليق )
وليس الرجم او الشنق او االلقاء من علي الجبل او الغرق او الحرق او غيره
هذا له عدة اسباب وهو ان المسيح هو فصحنا والفصح البد ان يسفك دمه تطهي ار
رسالة بولس الرسول األولى إلى أهل كورنثوس 7 :5
ِ
ِ
َن ِف ْص َحَنا أَْي ًضا
يدا َك َما أَْن ُت ْم َف ِط ٌير .أل َّ
ِإ ًذا َنُّقوا ِمْن ُك ُم اْل َخ ِم َيرَة اْل َعتيَقةَ ،لِ َك ْي َت ُكوُنوا َع ِجيًنا َجد ً
ِ
َجلَِنا.
بح أل ْ
يح َق ْد ُذ َ
اْل َمس َ
فال تصلح بقية الوسائل التي ال يوجد فيها سفك دم والكفارة بسفك الدم
رسالة بولس الرسول إلى العبرانيين 22 :9
النام ِ
َّ
وس ِب َّ
الدمَِ ،وبُِدو ِن َس ْف ِك َدم الَ َت ْح ُص ُل َم ْغ ِفَرٌة!
َوُك ُّل َش ْيء َت ْق ِر ًيبا َي َت َ
ط َّهُر َح َس َب ُ

وايضا الفصح يجب ان يقدم علي مذبح خشبي النه يمثل مذبح البخور ومذبح المحرقه والطبيعه
البشرية
سفر الخروج 25 :37
ِ
اع ِ
َو َصَن َع َم ْذَب َح اْلَب ُخ ِ
ان.
السْن ِطُ ،
ور ِم ْن َخ َش ِب َّ
اعَ ،و َعْر ُض ُه ِذَر ٌ
طوُل ُه ِذَر ٌ
اع ُه ذَر َ
اعُ ،مَرَّب ًعاَ .واْرِت َف ُ
ِمْن ُه َكاَن ْت ُقُروُن ُه.

سفر الخروج 1 :38
س أَ ْذُرعُ ،مَرَّب ًعا.
السْن ِطُ ،
َو َصَن َع َم ْذَب َح اْل ُم ْحَرَق ِة ِم ْن َخ َش ِب َّ
س أَ ْذُرعَ ،و َعْر ُض ُه َخ ْم ُ
طوُل ُه َخ ْم ُ
اع ُه َثالَ ُث أَ ْذُرع.
َو ْارِت َف ُ

سفر حزقيال 22 :41
اَْلم ْذبح ِمن َخ َشب َثالَ ُث أَ ْذرع ارِت َفاعا ،و ُ ِ
اع ِ
طاُن ُه ِم ْن َخ َشب .
اه َوطُوُل ُه َو ِحي َ
َ َُ ْ
طوُل ُه ذَر َ
انَ ،و َزَو َاي ُ
ُ ْ ً َ
ِِ ِ
وَق ِ
الر ِب».
ام َّ
َ َ
َم َ
ال لي« :هذه اْل َمائ َد ُة أ َ
مع مالحظة ان مذبح حزقيال ارتفاع وطول اي بعدين فقط
سفر الحكمة 4 :10

ولما غمر الطوفان االرض بسببه عادت الحكمة فخلصتها بهدايتها للصديق في آلة خشب
حقيرة

ويجب ان يكون علي شكل صليب الن الرب قد ملك علي خشبه
في مزمور  10 : 96حسب السبعينية القديمة
وايضا لكي يكون دمه يسفك علي القائمه الطوليه والعرضيه
سفر الخروج 7 :12
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
َوَي ْأ ُخ ُذو َن ِم َن َّ
يها.
الدمِ َوَي ْج َعُلوَن ُه َعَلى اْلَقائ َم َتْي ِن َواْل َع َتَبة اْل ُعْلَيا في اْلُبُيوت َّالتي َيأ ُْكُلوَن ُه ف َ

سفر الخروج 23 :12
ِ
ِ
ين َيَرى َّ
الر ُّب
الد َم َعَلى اْل َع َتَب ِة اْل ُعْلَيا َواْلَق ِائ َم َتْي ِن َي ْعُبُر َّ
َفِإ َّن َّ
ِينَ .ف ِح َ
الر َّب َي ْج َت ُاز لَي ْض ِر َب اْلم ْص ِري َ
َع ِن اْلَب ِ
وت ُك ْم لَِي ْض ِر َب.
اب َوالَ َي َد ُع اْل ُم ْهلِ َك َي ْد ُخ ُل ُبُي َ

وايضا يجب ان يموت ميته يعلق فيها بين السماء واالرض ليتمم المصالحه بين السمائيين
واالرضيين
رسالة بولس الرسول إلى أهل رومية 11 :5

ِ
وَليس ذلِك َفَق ْط ،بل َن ْف َت ِخر أَي ًضا ِب ِ
اهللِ ،بربَِنا يسوع اْلم ِس ِ ِ ِ
اآلن اْل ُم َصاَل َح َة.
َ
يحَّ ،الذي نْلَنا ِبه َ
ُ ْ
ََْ
َْ
َ َُ َ َ

رسالة بولس الرسول الثانية إلى أهل كورنثوس 19 :5
ِ ِ ِ
طاياهم ،وو ِ
ِ
ِ
أ ِ
اض ًعا ِفيَنا
ان ِفي اْل َم ِس ِ
هللا َك َ
يح ُم َصال ًحا اْل َعاَل َم لَن ْفسهَ ،غْيَر َحاسب َل ُه ْم َخ َ َ ُ ْ َ َ
َي إ َّن َ
ْ
َكلِ َم َة اْل ُم َصاَل َح ِة.

الن بعد الخطيه اصبح االرضيين مرفوضين من السماء ومن يعلق هو عالمه علي انه مرفوض
من االرضيين ايضا فيحمل اللعنه
سفر التثنية 23 :21
ِ
َن اْلمعَّلق مْلعو ٌن ِمن ِ
ِ ِ ِ
َّ
هللاَ .فالَ ُتَن ِج ْس
َ
َفالَ َت ِب ْت ُجث ُت ُه َعَلى اْل َخ َشَبةَ ،ب ْل َت ْدفُن ُه في ذل َك اْلَي ْومِ ،أل َّ ُ َ َ َ ُ
ِ
ِ
له َك َن ِص ًيبا.
يك َّ
أَْر َض َك َّالتي ُي ْعط َ
الر ُّب ِإ ُ

ويصبح كل من ينظر اليه العلى ينال الشفاء
سفر العدد 9 :21
َفصَنع موسى حَّي ًة ِمن ُنحاس وو َضعها عَلى َّ ِ
ظَر ِإَلى
ان َم َتى َل َد َغ ْت َحَّي ٌة ِإْن َساًنا َوَن َ
الرَايةَ ،ف َك َ
ََ ََ َ
ْ َ
َ َ ُ َ َ
الن َح ِ
َحَّي ِة ُّ
اس َي ْحَيا.

فتكون ميته فيها رفع العلى
إنجيل يوحنا 14 :3
ِ
َن ُيْرَف َع ْاب ُن ِ
اإل ْن َس ِ
ان،
وسى اْل َحَّي َة ِفي اْلَب ِرَّية َ
هك َذا َيْنَب ِغي أ ْ
« َوَك َما َرَف َع ُم َ

ولهذا فهو كان يجب ان يسفك دمه النه خروف الفصح علي مذبح خشبي قائم العلي ليمنع
المالك المهلك ويعطي شفاء لمن ينظر اليه ويحمل اللعنه ويتمم المصالحة
وبهذا يحمل اللعنه
رسالة بولس الرسول إلى أهل غالطية 3
 9 :3اذا الذين هم من االيمان يتباركون مع ابراهيم المؤمن
 10 :3الن جميع الذين هم من اعمال الناموس هم تحت لعنة النه مكتوب ملعون كل من ال
يثبت في جميع ما هو مكتوب في كتاب الناموس ليعمل به
هللا وعد ابراهيم ان البشريه كلها تتبارك في نسله ( نسله بالمفرد كما يقول في عدد  ) 16ولكن
هناك حائل بين البشر وتتميم وعد هللا وهو وجود لعنة وهي مخالفة اي وصية ومن اخطأل في
واحدة صار متعديا للناموس ( يعقوب  ) 11 :2اذا هناك بركة من نسل ابراهيم ولعنة من مخالفة
اي وصية وهنا يبرز سؤال هل فيكم من استطاع أن يلتزم بكل بنود ووصايا الناموس ،لذلك من
يرجع للناموس يجد أن الناموس يحكم عليه باللعنة تثنية  .26 :27اذا هناك بركة ممنوحه ولكن
هي معطلة باللعنه الموجوده علي كل من خالف اي وصية واحده فيكون الحل هو دفن هذه اللعنة

 11 :3و لكن ان ليس احد يتبرر بالناموس عند هللا فظاهر الن البار بااليمان يحيا
مع اضافة عامل اخر ان من يؤمن يتبرر والبار بااليمان يحيا نجد الرسول هنا يلتقط آية من سفر
حبقوق هي أن " البار باإليمان يحيا" ويستشهد بها بأن اإليمان هو طريق الحياة .وهذه اآلية من
قطعا لو
(حب ،)4:2وقالها حبقوق بقصد أن المؤمن باهلل سينجو من الهالك اآلتى بيد بابلً .
استطاع إنسان أن يلتزم بالناموس بالكامل سيحيا ولن يهلك وألنه ال يوجد هذا اإلنسان ،دبر هللا
أن يكون اإليمان بالمسيح هو طريق التبرير وطريق الحياة .ولكن حتي هذا معطل بوجود اللعنة
فااليمان ال يبرر في وجود لعنة مخالفة الناموس
 12 :3و لكن الناموس ليس من االيمان بل االنسان الذي يفعلها سيحيا بها
الناموس ليس شرير ولكنه مثل ماء اللعنه من يخالفه يصبح له لعنة الوحيد القادر علي ان ال
يخالف اي وصية في الناموس ويكون بال خطية هو الذي يحيا وال تنطبق عليه اللعنة ويكون في
هذه الحالة قادر علي دفن اللعنة وهذا ينطبق علي المسيح فقط النه الوحيد الذي بال خطية
ولكنه لكي يدفن اللعنه يجب ان يعلق ليكون ملعون فيحمل اللعنة فيدفنها فبهذا يفتح باب البركة
في نسل ابراهيم وايضا يفتح باب البر بااليمان فمن يؤمن ايمان عامل بالمحبة بالذي دفن اللعنة
يتبرر حتي ولو اخطأ في واحده او اكثر الن اللعنه لن تصيبه النها دفنت بالذي هو لم يفعل
خطية
فيقول
 13 :3المسيح افتدانا من لعنة الناموس اذ صار لعنة الجلنا النه مكتوب ملعون كل من علق
على خشبة

فهو صار لعنة مثل ماء اللعنة رغم انه مقدس النه دان اللعنة وحملها ودفنها لنتبرر فيه وعرفنا
ان شرط لكي يحمل اللعنه لكي يفدنها يجب ان يعلق فهو علق ليصير حامل للعنتنا وليس لعنته
فهو لعنه ليس بارتكابه خطية ما وليس بالطبيعة ،وانما بتعليقه على خشبة لكي يحمل اللعنة عنا
ولهذا يقول صار لعنة وليس ملعون فهو حمل اللعنه ولكنه لم يلعن ،فهو ملعون بحملها وليس
ملعون النه لعن.
ونالحظ دقة كالم معلمنا بولس الرسول انه لم يقتبس تعبير ملعون من هللا الن المسيح ليس
ملعون من هللا ولكن هو اخذ تعبير ملعون فقط
وهكذا احتضننا ونحن تحت اللعنة ،وأنقذنا منها بنعمته .خلصنا المسيح المصلوب من اللعنة ،إذ
حقق في شخصه كل متطلبات الناموس بالكامل ،وفي الوقت نفسه صنع كفارة كاملة وتامة عن
مرضيا ال يطالب
كل تعديات اليهود (والبشرية بوجه عام) ضد الناموس .هكذا صار الناموس
ً
السيد المسيح وال بقية الجنس البشري بشيء ماداموا متحدين معه بالمعمودية وهذا الن لعنة
الناموس دفنت معه فلم تصبح االرض ملعونة بوجه عام
وكما شرح ابونا تادرس وابونا انطونيوس نقال عن البابا اثاناسيوس
ويقول البابا أثناسيوس الرسولى إن القول بأن المسيح صار لعنة وصار خطية يشير إلى أنه َق ِب َل
اللعنة والخطية (صار المنظر على الصليب ،والمسيح خاطئ مدان فهو حمل لعنتنا وحمل خطيتنا
جسدا (يو )14:1فهذا ال يشير لتحوله إلى جسد بل أنه لبس
ليميتها بموته) وذلك كقولنا صار ً
جسدا) مع احتفاظه بالهوته بال تحول وال تغيير .وهكذا هو صار له منظر الخطية
جسدا (اتخذ له ً
ً
واللعنة مع احتفاظه ببره وقداسته .وهو حمل خطيتنا لنأخذ نحن بره .إن كان م ْن ُي َّ
علق على خشبة
َ

ومن يتعدى الناموس كالهما تحت اللعنة ،وانه كان من الضروري لذاك الذي يحرر من اللعنة أن
حر منها ،إنما يتقبل لعنة أخرى (غير لعنة التعدي) فيعلق لكي يحملها ،لذلك ُق ِبل
يكون هو ًا
المسيح هذه اللعنة األخرى( .خالل التعليق على خشبة) لكي يحررنا من اللعنة بدفنها .لم يكن
علي المسيح لعنة التعدي فهو بال خطية ،بل حمل اللعنة األخرى ،لكي َينتزع اللعنة عن اآلخرين.
ظلما ولم يكن في فمه غش" (إش  .)9:53إذ بموته خلص األموات من الموت،
"على أنه لم يعمل ً
هكذا بحمله اللعنة في نفسه خلصهم منها
وبهذا نتاكد ان بولس الرسول لم يقل علي المسيح انه لعن وانه ملعون بل قوله صار لعنه اي
حمل اللعنه ودفنها فانتهت وبهذا نلنا بركة ماء اللعنة ونلنا بركة تتميم الناموس فيه ومن خالله
ونلنا التبني ونلنا بركة وعدابراهيم
 14 :3لتصير بركة ابراهيم لالمم في المسيح يسوع لننال بااليمان موعد الروح
وكأن لعنة الناموس ظلت حاجزة بين بركة إبراهيم والنسل الموعود له بالبركة (أى األمم كلها).
وكان ال يمكن للبركة أن تصل لنا إال بعد أن حمل المسيح اللعنة وهو ذاته ليس فيه لعنة فدان
اللعنه ودفنها وانتهت اللعنه بدفنها .وبعد ذلك حلت على المؤمنين (أوالد إبراهيم باإليمان) أعظم
بركة أي الروح القدس الذي نناله باإليمان.
 15 :3ايها االخوة بحسب االنسان اقول ليس احد يبطل عهدا قد تمكن و لو من انسان او يزيد
عليه
 16 :3و اما المواعيد فقيلت في ابراهيم و في نسله ال يقول و في االنسال كانه عن كثيرين بل
كانه عن واحد و في نسلك الذي هو المسيح

وهو الوحيد الذي يتمم المصالحه النه الوحيد الذي يحمل اللعنه بدون خطيه في ذاته فهو الوحيد
بدفن اللعنه يتمم المصالحة
وبهذا تعبير صار لعنة هذا يؤكد قوة المسيح وانه بال لعنة ليحملها فهو تعبير يوضح قوة المسيح
علي احتواء اللعنه ودفنها وانهاءها فال يستطيع ان يطهر ويحرق الخطية واللعنة اال الذي هو
كلي الطهر وليس للخطية وال اللعنة سلطان عليه بل هو له سلطان عليها فيبيدها
رسالة بولس الرسول إلى أهل رومية 3 :8
ِ
اج ًاز َعْن ُهِ ،في ما َك َ ِ ِ
وس َع ِ
أل ََّن ُه ما َك َ َّ
اهلل ِإ ْذ أَْر َس َل ْابَن ُه ِفي ِشْب ِه
ام ُ
ان َضعي ًفا باْل َج َسدَ ،ف ُ
َ
ان الن ُ
َ
ِ ِ
ِ ِ
ِ
ان اْل َخ ِطَّي َة ِفي اْل َج َس ِد،
َج ِل اْل َخطَّيةَ ،د َ
َج َسد اْل َخطَّيةَ ،وأل ْ

وهذه التعبيرات هي التي استخدمها اشعياء باسلوب اخر وبالفاظ اخري ولكن بنفس المعني
سفر اشعياء 53
 4 :53لكن احزاننا حملها و اوجاعنا تحملها و نحن حسبناه مصابا مضروبا من هللا و مذلوال
 5 :53و هو مجروح الجل معاصينا مسحوق الجل اثامنا تاديب سالمنا عليه و بحبره شفينا
 6 :53كلنا كغنم ضللنا ملنا كل واحد الى طريقه و الرب وضع عليه اثم جميعنا
فهو حمل اوجاعنا وايضا وضع عليه اثم جميعنا ولعنة هذا االثم

وهذا هو أهمية الصليب وليس وسيلة مغفرة أخرى للبشر وليس وسيلة فداء أخرى بالموت بطريقة
أخرى

مع مالحظة يوجد تأمالت كثيرة في الموت على الصليب
 1المسيح على عود الصليب هو وضع الموت الوحيد الذي يفدي البشر وهو فاتح ذراعيه ليقبل
كل من يقبل فداؤه ويقول للجميع انه هذا الدم هو فداء لهم وهو يقدمه ويقبلهم ويغفر خطاياهم
انجيل متى 26:28
الن هذا هو دمي الذي للعهد الجديد الذي يسفك من اجل كثيرين لمغفرة الخطايا.

رسالة بولس الرسول األولى إلى تيموثاوس 4 :2
.ي ْق ِبُلو َن َّال ِذي ي ِر ُيد أ َّ ِ
الن ِ
يع َّ
اس َي ْخُل ُصو َنَ ،وِاَلى َم ْع ِرَف ِة اْل َح ِق
َن َجم َ
ُ
ُ
والصليب هو الوضع الوحيد الذي يقدم فيه الفداء وسفك الدم بطريقة يدعوا فيها الكل ان يقبلون
اليه
وبهذه الطريقة يوضح ان ذبيحته لننال نحن التبني
غل  5 :4ليفتدي الذين تحت الناموس لننال التبني.

 2المسيح على عود الصليب هو الوضع الوحيد الذي يكون فيه هو الكاهن والذبيحة :
لم يكن السيد المسيح هو مجرد ذبيحة ُق ِدمت عن حياة العالم لكنه كان هو الكاهن وهو الذبيحة
فى آن واحد .فإذا كان قد تم ذبحه على األرض مثالً؛ سيكون فى هذا الوضع ذبيحة وليس كاهناً.
ولكن على الصليب هو يرفع يديه ككاهن وهو فى نفس الوقت الذبيح المعلق .فالناظر إليه يراه
ككاهن يصلى وفى نفس الوقت يراه ذبيحاً ويقول "فصحنا أيضاً المسيح قد ذبح ألجلنا"
رسالة بولس الرسول األولى إلى أهل كورنثوس 7 :5
ِ
ِ
َن
يدا َك َما أَْن ُت ْم َف ِط ٌير .أل َّ
أَْي ًضا ِف ْص َحَنا ِإ ًذا َنُّقوا ِمْن ُك ُم اْل َخ ِم َيرَة اْل َعتيَقةَ ،لِ َك ْي َت ُكوُنوا َع ِجيًنا َجد ً
ِ
َجلَِنا
بح أل ْ
يح َق ْد ُذ َ
.اْل َمس َ
هو يشفع فى البشرية أثناء تقديمه لذاته كذبيحة .لذلك رآه يوحنا الحبيب فى سفر الرؤيا مثل
"خروف قائم كأنه مذبوح" (رؤ.)6 :5
رسالة بولس الرسول إلى العبرانيين 17 :2
َن ي ْش ِبه ِإ ْخوَته ِفي ُك ِل َشيء ،لِ َكي ي ُكو َن ر ِحيما ،ورِئيس َكهَنة أ ِ
ِ
ِ
َميًنا ِفي
ان َيْنَبغي أ ْ ُ َ َ ُ
م ْن َث َّم َك َ
َ ً ََ َ َ
ْ َ
ْ
ما ِ
ط َايا َّ
الش ْع ِب.
هلل َح َّتى ُي َك ِفَر َخ َ
َ
رسالة بولس الرسول إلى العبرانيين 26 :7

طِ
ِ
أل ََّن ُه َك ِ
اة
ُّوس ِبالَ َشر َوالَ َدَنسَ ،ق ِد اْن َف َص َل َع ِن اْل ُخ َ
َ
يس َك َهَنة م ْث ُل ه َذاُ ،قد ٌ
ان َيل ُ
يق ِبَنا َرِئ ُ
السماو ِ
ِ
ات
َو َص َار أ ْ
َعَلى م َن َّ َ َ
اف  2 :5واسلكوا في المحبة كما احبنا المسيح ايضا واسلم نفسه الجلنا قربانا وذبيحة ّلل رائحة
طيبة

تي  14 :2الذي بذل نفسه الجلنا لكي يفدينا من كل اثم ويطهر لنفسه شعبا خاصا غيو ار في
اعمال حسنة.

عب  12 :9وليس بدم تيوس وعجول بل بدم نفسه دخل مرة واحدة الى االقداس فوجد فداء
ابديا.
كان البد أن يكون السيد المسيح قائماً؛ فال يمكنه أن يكون ملقى أثناء ممارسته لعمله كرئيس
للكهنة.

 3المسيح على عود الصليب هو الوضع الوحيد يكون فيه هو الميت والقائم :
كان البد أن يكون المسيح هو الذبيحة التى ذبحت وهى قائمة .فبعدما مات وسلم الروح على
الصليب كان المشهد فى غاية العجب  :إنه ميت وقائم فى نفس الوقت .ذلك ألن المعلق على

الصليب تحمله رجاله ،لذلك عندما جاءوا ليكسروا ساقى السيد المسيح وجدوه قد أسلم الروح فلم
يكسروهما فهو واقف على قدميه فعالً ،وقد سلم الروح وهو واقف ،وهذه إشارة إلى أنه فى أثناء
موته هو القائم الحى .ليس معنى هذا أنه لم يمت حقاً لكن هذا رمز إلى أن "فيه كانت الحياة"
(يو .)4 :1فهو قد أسلم الروح لكن قوة الحياة كائنة فيه .وحتى وهو قائم من بين األموات كان
محتفظاً بالجراحات لكى نراه مذبوحاً وهو قائم .أى أنه وهو مذبوح  :هو قائم ،وهو قائم  :هو
مذبوح .كما ورد أيضاً فى سفر الرؤيا أنه "خروف قائم كأنه مذبوح" (رؤ .)6 :5فال يمكن إذاً أن
ُيحرق أو يموت غريقاً ألن هذه المعانى لن تتفق فى هذه الميتات.
رو  25 :4الذي أسلم من اجل خطايانا وأقيم الجل تبريرنا

1بط  18 :3فان المسيح ايضا تألم مرة واحدة من اجل الخطايا البار من اجل االثمة لكي يقربنا
الى هللا مماتا في الجسد ولكن محيى في الروح

1بط  24 :2الذي حمل هو نفسه خطايانا في جسده على الخشبة لكي نموت عن الخطايا فنحيا
للبر.الذي بجلدته شفيتم.

 4المسيح على عود الصليب هو الوضع الوحيد الذي يعلن بوضوح المصالحة بين السماويين
واالرضيين فيكون فيه معلق بين السماء واألرض

فهو يريد أن يصالح هللا مع البشر .فليس هناك شركة بين هللا واإلنسان إال بيسوع المسيح وهو
َّ
معلق على الصليب .فهو هللا الظاهر فى الجسد ،وهو باكورة البشرية فى حضرة اآلب السماوى،
والسلم الواصل بين السماء واألرض .هو إبن هللا وهو إبن اإلنسان فى نفس الوقت.
عندما ننظر إلى السيد المسيح على الصليب نري التعاقد والتصالح بين السماء واألرض ونقول
هذا هو الطريق المؤدى إلى السماء وهو سلم يعقوب وهو نفسه يقول "أنا هو الطريق والحق
والحياة" (يو .)6 :14كل إنسان ينظر إلى ناحية الصليب البد أن ينظر ناحية السماء "وكما رفع
موسى الحية فى البرية هكذا ينبغى أن ُيرفع إبن اإلنسان" (يو )14 :3فالبد أن الناظر إليه ينظر
إلى أعلى .هو معلق بين السماء واألرض .فحينما نراه نرى فيه هللا الظاهر فى الجسد ونرى حب
هللا المعلن للبشرية .وفى نفس الوقت حينما يراه اآلب من السماء يرى فيه الطاعة الكاملة ورائحة
الرضا والسرور التى إشتمها وقت المساء على الجلجثة .إذاً هو نقطة لقاء بين نظرنا نحن ونظر
اآلب السماوى .فاآلب ينظر إليه؛ فإذا نظر كل منا إلى السيد المسيح فسوف يلتقى باآلب  .بتعبير
آخر إذا كنت واقفاً بجوار الصليب واآلب ينظر من السماء إلى الصليب فسيراك أنت تحته واذا أنت
نظرت إلى الرب يسوع سترى اآلب الذى يتقبل الذبيحة.
وفي هذا الوضع المعلق بين السماء واألرض وأيضا فاتح ذراعيه هو المصالح الذي بيديه يصالح
البشر مع هللا وتمم استجابة للبشرية التي تبحث عن مصالح يضع يديه بين هللا والبشرية
سفر أيوب 33 :9
س َبْيَنَنا ُم َصالِ ٌح َي َض ُع َي َد ُه َعَلى ِكَلْيَنا.
َلْي َ

 5المسيح على عود الصليب هو وضع الذي فيه التقاطع
عالمة الصليب تشير إلى تقاطع وشطب على شيء .فإذا أردنا شطب أو إلغاء أى خط نضع خطاً
متعارضاً مع الخط المراد إلغاءه .وبهذا الوضع وضح المسيح انه يشطب على خطايانا وأيضا يدفع
ثمن العدل اإللهي فلهذا نقول العدل والرحمة التقيا
سفر إرميا 24 :9
الص ِان ُع
اء َر ْح َم ًة َب ْل ِبه َذا لَِي ْف َت ِخَر َّن اْل ُم ْف َت ِخُرِ :بأََّن ُه َي ْف َه ُم َوَي ْع ِرُفِني أَِني أََنا َّ
الر ُّب َّ
َو َع ْدالً َوَق َض ً
.في األَر ِ ِ ِ ِ ِ
ِ
الر ُّب
ول َّ
ْ
ض ،ألَني بهذه أ َ
ُسُّرَ ،يُق ُ

 6المسيح على عود الصليب هو وضع فيه تقييد لتوضيح الخالص باقماع الجسد
المسيح فى مظهره على الصليب كان واقفاً وأما فى الحقيقة فقد كان كل جزء فى جسده مقيداً ال
يستطيع أن يتحرك .معنى هذا أن السيد المسيح يريد أن يقول لنا إنه البد من
رسالة بولس الرسول إلى أهل غالطية 24 :5
ِ ِ
الشهو ِ
يح َق ْد صَلبوا اْلجس َد مع األ ْ ِ
ات.
ين ُه ْم لِْل َم ِس ِ
َولك َّن َّالذ َ
ََ ََ
َ ُ
َه َواء َو َّ َ َ
ونقول

رسالة بولس الرسول إلى أهل غالطية 20 :2
ِ
ِ
ِ
اآلن ِفي اْل َج َس ِدَ ،فِإَّن َما
اه َ
يح َي ْحَيا ف َّيَ .ف َما أ ْ
َم َع اْل َم ِسي ِح ُصلْب ُتَ ،فأ ْ
َحَيا الَ أََناَ ،ب ِل اْل َمس ُ
َحَي ُ
ان اب ِن ِ
هللاَّ ،ال ِذي أ ِ
اإل ِ ِ
َحَي ُ ِ ِ
َجلِي.
َسَل َم َن ْف َس ُه أل ْ
أْ
َ
يم ِ ْ
َحَّبني َوأ ْ
يمان ،إ َ
اه في َ
تسمرت على الصليب كل أهواء البشرية وتم اقماع الجسد لتحيا الروح مع هللا
رسالة بولس الرسول األولى إلى أهل كورنثوس 27 :9
.وأَس َتع ِبُده ،ح َّتى بع َد ما َكرْز ُت لِآل َخ ِرين الَ أ ِ
وضا َج َس ِدي أَ ْق َم ُع َب ْل
َص ُير أََنا َن ْف ِسي َمْرُف ً
َ
َ ْ ْ ُ َ َْ َ َ

 7المسيح على عود الصليب هو الوضع الذي يتمم به النبوات
كان الصليب ضرورة ألن فيه تمت النبوات .إذ يقول داود النبى فى المزمور "ثقبوا يدى ورجلى"
(مز" )16:22ويقتسمون ثيابى بينهم وعلى لباسى يقترعون" (مز" )18:22وفى عطشى يسقوننى
خالً" (مز ...)21: 69وكل هذه النبوات كيف تتم إال إذا صلب؟ ...أو مثالً عندما قال "كما رفع
موسى الحية فى البرية هكذا ينبغى أن ُيرفع إبن اإلنسان" (يو .)14 :3فالمسيح حمل خطايانا
التى ترمز إلى الشر (الحية) فصعد على الصليب وسمر الخطية على الصليب ثم نزل هو وترك
الخطية معلقة على الصليب .فلذلك نقول } ِ
مزق صك خطايانا أيها المسيح إلهنا{ ويقول "إذ محا
الصك الذى علينا فى الفرائض الذى كان ضداً لنا وقد رفعه من الوسط مسم اًر إياه بالصليب"

لمعلقة ترمز إلى حمله خطايا العالم كله.
(كو .)14 :2فقد َّ
سمر الخطية على الصليب والحية ا ُ
فالبد أن تكون الذبيحة مرفوعة ألعلى لتتم النبوات.

 8المسيح على عود الصليب هو أكثر وضع فيه اعالن لموته بالحقيقة فداء عن البشر
فهو أكثر وضع يراه الجميع من قريب وبعيد ويراه جموع كثيرة فلهذا هو صلب على ربوة مرتفعة
الجلجثة وأيضا فوق صليب اعلى روبة يستطيع كن انسان ان يراه من بعد ويرى ويتأكد انه مات
بالحقيقة وليس تظاهر او خدعة او غيره
إنجيل متى 55 :27
ِمن ب ِعيد ،وه َّن ُك َّن َق ْد َت ِبعن يسوع ِمن اْلجلِ ِ ِ
ظر َن وَكاَن ْت هَن ِ
ات
اء َك ِث َير ٌ
ُ َ
َُ
َْ َُ َ َ َ
ْ َ
يل َي ْخد ْمَن ُهَ ،يْن ُْ َ
اك ن َس ٌ

إنجيل مرقس 40 :15
ِ
ِ ِ
ِ
الص ِغ ِ
اء
وب َّ
ير َيْن ُ
ظْر َن َوَكاَن ْت أَْي ًضا ن َس ٌ
م ْن َبعيدَ ،بْيَن ُه َّن َمْرَي ُم اْل َم ْج َدلَّيةَُ ،و َمْرَي ُم أ ُُّم َي ْعُق َ
ِ
ومةُ،
َوُيوسيَ ،و َساُل َ

 9المسيح على الصليب هو اكثر وضع يوضح فيه انه ملك على خشبة:
قيل عن السيد المسيح المخلِص "ملك الرب على خشبة" (مز )10 :95السبعينية فالبد أن تكون

أداة موته التى يملك من خاللها على قلوب البشر هى خشبة .وألنه قال أن مملكتى ليست من هذا
العالم لذلك كان البد أن تعلق هذه الخشبة مرفوعة إلى فوق هذا العالم ويقول "جعلوا فوق رأسه
َّ
علته مكتوبة هذا هو يسوع ملك اليهود" (مت .)37 :27لذلك كان الصليب هو عرشه بإعتراف
الوالى نفسه الذى كتب" :يسوع الناصرى ملك اليهود" (يو )19:19وقد كتبت بثالث لغات الالتينية
واليونانية والعبرانية ،بمعنى أن العالم كله قد إعترف رسمياً أن هذا هو ملك اليهود .ولكى ُتعلق
علته فوق رأسه وهو جالس على عرشه كان البد أن يموت مصلوباً ألن هذه األمور لن تتوفر إذا
مات مثالً مذبوحاً أو محروقاً أو غريقاً أو غيرها.

 10المسيح على عود الصليب يموت بوسيلة هي أكثر الوسائل تستغرق وقتا للموت
الصليب أعطى فرصة اكثر من ثالث ساعات إلتمام العمل :
ال تـوجد وسيـلة موت تستـغرق قرب الست سـاعات .فـإذا
وضعوا شخصاً فى النار سيموت خالل خمس دقائق .وكذلك الموت بالغرق ،وكذلك الشنق (فعند
إزاحة الشئ الذى يقف عليه المحكوم عليه باإلعدام يصير معلقاً من رقبته فيحدث إنفصال للنخاع
الشوكى فى ثانية واحدة وبعد دقيقتين ُيسلم الروح) .ولكن السيد المسيح كان يموت طوال
الساعات وقد حدثت أمور هامة وضخمة جداً فى هذه الساعات الثالث :
أوالً :ليوضح انه جاء الدم وبنيه وخطيته
ُصلِ َب السيد المسيح فى اليوم السادس وفى الساعة السادسة ليذكرنا بآدم الذى خلق فى اليوم
السادس.

ثانياً  :أنه خروف الفصح
تمت عملية الصلب ما بين الساعة السادسة والساعة التاسعة وكان ميعاد ذبح خروف الفصح
حسب ناموس موسى "بين العشائين" (عد.)3 :9
ثالثا  :توضيح أنه شمس البر الحقيقي
"ومن الساعة السادسة كانت ظلمة على كل األرض إلى الساعة التاسعة" (مت )45:27ألن
ى
المتقون إسمى ُتشرق شمس
الشمس قد أخفت شعاعها .وعلى المستو الروحى يقول "ولكم أيها ُ
البر والشفاء فى أجنحتها"(مل .)2 :4وبالطبع ال توجد شمس لها أجنحة لكن السيد المسيح وهو
معلق على الصليب كانت األجنحة ،هى الذراعين المبسوطتين ،التى تقول "يا أبتاه إغفر لهم"
(لو )34:23وهذا هو الشفاء الذى فى أجنحتها .الشمس أخفت شعاعها ُلتعلن أن شمس البر هو
المعلق على الصليب ألنه ال يصح وجود الشمس فى وجود شمس البر الحقيقى.
رابعاً  :ليكون هناك وقت لكلمات السيد المسيح على الصليب الهامة جدا:
قول السيد المسيح للص "اليوم تكون معى فى الفردوس" (لو )43 :23وما وراء هذه العبارة من
إعالن عن فتح الفردوس .وقوله "يا أبتاه اغفر لهم ألنهم ال يعلمون ماذا يفعلون" (لو)34 :23
ِ
لمخلص العالم .وأيضاً "أنا عطشان" (يو)28 :19
وما وراء هذه العبارة من مشاعر الحب والغفران
لكى يتم المكتوب .و"قد أُكمل" (يو )30 :19وما تحمله هذه العبارة من تأكيد على إتمام الفداء
ويسلِمها ليوحنا
المختصة به .وقوله للعذراء أمه "يا إمرأة هوذا إبنك" (يوُ )26 :19
والنبوات ُ
خامسا :فى خالل الساعات الثالث كان هناك وقت لقصة اللص اليمين الذي يمثل كل األمم الذين
امنوا فالمسيح على الصليب قال للص اليمين "اليوم تكون معى فى الفردوس" (لو .)43 :23فى

بداية األمر كان اللص اليمين غاضباً جداً ومتفقاً مع اللص اآلخر فى تعيير السيد المسيح .ولكن
بمرور الوقت بدأ يتحول من التذمر إلى التوبة.

 11المسيح على عود الصليب هو يؤكد أنه شجرة الحياة :
عندما ُعلِق السيد المسيح على الصليب كان مثل الشجرة الحياة لكي يبيد الموت كما كتب بولس
الرسول
"لكى يبيد بالموت ذاك الذى له سلطان الموت أى إبليس" (عب.)14: 2

رسالة بولس الرسول األولى إلى أهل كورنثوس 26 :15
.اْلمو ُت ِ
ط ُل ُه َو
آخُر َعُدو ُيْب َ
َْ

رسالة بولس الرسول األولى إلى أهل كورنثوس 54 :15
ِ
س ه َذا اْل َم ِائ ُت َع َد َم َم ْوتَ ،ف ِحيَن ِئذ َت ِص ُير اْل َكلِ َم ُة
س ه َذا اْل َفاسُد َع َد َم َف َسادَ ،وَل ِب َ
َو َم َتى َل ِب َ
وبةُْ « :ابُتِل َع
ِ».إَلى َغَلَبة اْل َم ْو ُت اْل َم ْك ُت َ
لذلك كان موت السيد المسيح على الصليب هو أحد مراحل دينونة الشر والخطية" .ألنه ما كان
الناموس عاج اًز عنه فى ما كان ضعيفاً بالجسد فاهلل إذ أرسل إبنه فى شبه جسد الخطية وألجل

الخطية دان الخطية فى الجسد" (رو .)3 : 8

 12المسيح على عود الصليب يعلن عن بداية زمن اعالن وانتشار البشارة بالخالص
فهذا الوضع هو الوحيد الذي ال يستطيع االرضيين ان يغطوه ويكتموه فبهذا يعلن عن بشرة
الخالص ولكى ينتشر اإلنجيل فى العالم كله فالذي كان المسيح يريد ان يكتمه حتى تتميم الفداء
جاء الوقت ليعلن للعالم كله بعد اكتمال الفداء
إنجيل متى 27 :10
ُّ ِ
ِ
ِ
وه ِفي ُّ
الن ِ
ورَ ،و َّال ِذي َت ْس َم ُعوَن ُه ِفي األُ ُذ ِن َن ُادوا ِب ِه َعَلى
اََّلذي أَ ُقوُل ُه َل ُك ْم في الظْل َمة ُقوُل ُ
وح،
ط ِ
الس ُ
ُّ

رسالة بولس الرسول إلى أهل رومية 25 :16
ِ
ِ
ِ
يحَ ،ح َس َب
َن ُي َث ِب َت ُك ْمَ ،ح َس َب ِإْن ِجيلِي َواْل ِكَرَازِة ِبَي ُسو َع اْل َم ِس ِ
ان ِإ ْعالَ ِن َولِْلَقاد ِر أ ْ
الس ِر َّالذي َك َ
وما ِفي األ َْزِمَن ِة األ ََزلَِّي ِة،
َم ْك ُت ً
فيعلن عن بداية انتشار االنجيل للعالم كله

والمجد هلل دائما

