كيف يصف بولس الرسول المسيح بانه
ملعون وكيف يعبده بعد هذا الوصف؟ غاليطي
 13 :3وتثني 23 :21
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الشبه

ِ 13
ام ِ
يح ا ْفتَ َد َانا ِم ْن لَ ْع َن ِة َّ
وب:
َجلَِنا ،ألََّنهُ َم ْكتُ ٌ
ص َار لَ ْع َنةً أل ْ
جاء في غالطية  » 13: 3اَْل َمس ُ
وس ،إِ ْذ َ
الن ُ
ق َعلَى َخ َش َبة» .« .وبولس هنا يلعن المسيح ،فكيف يكون ربَّه؟.
ون ُك ُّل َم ْن ُعلِّ َ
« َمْل ُع ٌ

الرد

الحقيق ما يقول المشكك نتيج عدم فهم منه الن هذه اآليات من اروع اآليات التي توضح كم
نحن مديونين للمسيح الذي دقع ثمن خيطايانا وتبريرنا بمحبته
فالمسيح في ذاته بار بال خيطي وال لعن ولكن وضع عليه خيطايانا فصار هو خيطي ليس ألنها
فعل خيطي ولكن ألنه حمل عنا الخيطي لنتبرر فيه ليصالحنا لنفسه بدون ان يخالف نفسه (العدل
االلهي)
وايضا هو حمل عنا لعن الناموس وصار اللعن ليس ألنه ملعون باليطبع ال ولكنه ألنه أصبح
حامل عنا اللعن ليفدينا وعومل مثل اللعن
وشرحت امر مشابه سابقا في ملف
كيف يصف بولس الرسول المسيح بانه خيطي وكيف يعبده بعد هذا الوصف
وسبب رفض المشكك لهذا الفكر النه يقيس بمنظار ليس مسيحي فهو يعرف االله الجبار المتكبر
المتعالي  ...ولكن الهنا قريب وحنون ووديع ومتواضع القلب ويحمل عنا االمنا واتعابنا وخيطايانا
وهمومنا ويشاركنا في كل شيء ألنه إله شرك وليس إله استعباد

وقبل ان اشرح الذي يقوله معلمنا بولس الرسول في الشاهد اشرح مفهوم العهد القديم الذي
يقصده في مفهوم لعن

اوال معني كلم اللعن
لعن (لسان العرب)
عاد واليطَّ ْرد من الخير ،وقيل :اليطَّ ْرد و ِ
واللَّ ْع ُن ِ
بعاد من اهلل.
اإل ُ
اإل ْب ُ
يط َرَده وأَبعده.
ولَ َعنه َي ْل َعنه لَ ْعناًَ :
ُّ
العذاب فصار هالكاً.
وكل من لعنه اهلل فقد أَبعده عن رحمته واستحق
َ
واللَّ ْع ُن التعذيب ،ومن أَبعده اهلل لم تلحقه رحمته و ُخلِّ َد في العذاب.
َّ
ب؛
الم َعذ ُ
الملَ َّع ُن ُ
قال الليثُ :
العذاب.
واللَّ ْع َن في القرآن:
ُ
ولَ َعنه اهلل َي ْل َعنه لَ ْعناً :عذبه.
(الص ّحاح في اللغ )
لعن
ّ
اإلبعاد من الخير.
اليطرد و
اللَ ْع ُن:
ُ
ُ
لعن (مقاييس اللغ )
يدل على ٍ
صحيح ُّ
إبعاد وايطرٍاد.
الالم والعين والنون أص ٌل
ٌ
اذا اللعن هو اليطرد واالبعاد والعذاب فالملعون هو الميطرود والمبعد والمعذب هذا في اللغ العربي
في العبري اللعن عكس البرك
H7045

קללה
qelâlâh
BDB Definition:
1) curse, vilification, execration
Part of Speech: noun feminine
لعن تشويه فصل
فمعناها اقل من المعنى العربي
في اليوناني
G2671
κατάρα
katara
Thayer Definition:
1) an execration, imprecation, curse
Part of Speech: noun feminine
فصل عدم الدق لعن
فاللعن ليس بالشريط المعنى العربي ولكن تعني باختصار تشويه او فصل

اللعن انواع وال اشرح جميع االنواع االن ولكن أركز على نوعين النوع االول الذي يلعن بسبب
خيطي عظيمه يرتكبها والنوع الثاني الذي يلعن بدون ان يرتكب خيطي
اول من لعن بدون ذنب هي االرض الن الحي اخيطأت فلعنت وقايين أخيطأ فلعن ولكن االرض
صارت لعن بدون ان تفعل خيطي فهي فتحت فاها وبلعت دم هابيل ووعد الرب انه يعوض عن
لعن االرض مع مالحظ ان ادم وحواء لم يلعنا
سفر التكوين 29 :5
وحا ،قَ ِائالً« :ه َذا ُي َعِّزي َنا َع ْن َع َملِ َنا َوتَ َع ِب أ َْي ِدي َنا ِم ْن ِق َب ِل األ َْر ِ
ض الَِّتي لَ َع َن َها
اس َم ُه ُن ً
َوَد َعا ْ
ب».
الر ُّ
َّ

سفر التكوين 21 :8
ِ
الر ُّ ِ
َج ِل
الر ُّ
فَتََن َّ
ال َّ
س َم َّ
ب َرِائ َح َ ِّ
ضاَ .وقَ َ
ود أَْل َع ُن األ َْر َ
َع ُ
ضا ِم ْن أ ْ
ض أ َْي ً
الر َ
ب في َق ْل ِبه« :الَ أ ُ
ضا أ ِ
ِِ
اإل ْنس ِ ِ
ِ
سِ
يت ُك َّل َح ٍّي َك َما
ان ،أل َّ
ُم ُ
َع ُ
ود أ َْي ً
ير ُم ْن ُذ َح َداثَتهَ .والَ أ ُ
ص ُّو َر َق ْل ِب ِ َ
َن تَ َ
اإل ْن َ
ان شِّر ٌ
ت.
فَ َع ْل ُ
فالرب وعد انه في يوم من االيام ال تعود االرض لعن ألنها لعنت بشرب دم فسيسفك عليها دم
يحمل اللعن وتصير مقدسه بدمه

وثاني شيء أصبح لعنه رغم انه مقدس ويقدس وهو ماء اللعن وهذا يجب ان نركز في معناه النه
سيوضح لنا االمر
ماء اللعن
هو مكون من ماء مقدس وغبار مقدس
سفر العدد 5
ف ،ويأْ ُخ ُذ ا ْل َك ِ
ٍ
ِ
اه ُن ماء مقَد ِ
 17ويأْ ُخ ُذ ا ْل َك ِ
ار الَِّذي ِفي أ َْر ِ
اه ُن ِم َن ا ْل ُغ َب ِ
س َك ِن
َّسا في إِ َناء َخ َز َ َ
ََ
ض ا ْل َم ْ
َ ً ُ ً
وي ْجع ُل ِفي ا ْلم ِ
اء،
ََ َ
َ
ِ
ْس ا ْل َم ْأر َِةَ ،وَي ْج َع ُل ِفي َي َد ْي َها تَ ْق ِد َم َ التَّ ْذ َكا ِر الَِّتي
الر ِّ
ام َّ
بَ ،وَي ْك ِش ُ
َ 18وُيوِق ُ
ف َأر َ
ف ا ْل َكاه ُن ا ْل َم ْأرَةَ أ َ
َم َ
ِهي تَ ْق ِدم ُ ا ْل َغ ْيرِة ،وِفي ي ِد ا ْل َك ِ
اء اللَّ ْع َن ِ ا ْل ُم ُّر.
اه ِن َي ُك ُ
َ َ َ
ون َم ُ
َ
َ
فالماء المقدس هو يقدس وغبار المسكن هو مقدس ألنه من ارض المسكن
في اناء خزف اشارة الي جسد المسيح وهذا الماء المقدس المخلويط برماد مقدس في اناء مقدس
يصبح ماء لعنه ليس في ذاته ولكنه في اظهار الخيطي الن من يأخذه لو يريد ان يتبرر فهو
يتقدس ومن يرفض التبرير وهو شرير يتحول في داخله مرارة وعقوب للخيطي
رغم انه ماء مقدس بال خيطي ولكنه ماء يدخل في جوف المرأة يدين الخيطي في الجسد فيسمى
ماء اللعن ألنه اظهر الخيطي ودانها

مر ،وان كانت
فهو لعنه إل نه يفضح النفس إن كانت متعجرف ودنس تدخل تحت الموت واللعن وال ّ
مجدا وتلد ثمار الروح ويكون لها فضائل كثيرة.
يطاهرة كعروس للمسيح مقدَّس فيه فتحمل ً
فماء اللعن رغم انه مقدس ولكنه يفصل بين المقدس والشرير فسمي لعن رغم انه مقدس
سفر التثني 26 :11
ِ
ام ُك ُم ا ْل َي ْوَم َب َرَك ً َولَ ْع َن ً :
َم َ
«اُْنظُ ْر .أََنا َواضعٌ أ َ
فمن يأخذه ويتمسك بالتقديس يصير له برك ومن يأخذه برفض يصير له لعن أل نه يظهر خيطي
ويفرزها ويدينها
سفر التثني 21 :29
ِ
ِ
لشِّر ِم ْن ج ِمي ِع أ ِ
وب ِ ِفي ِكتَ ِ
ب لِ َّ
اب
الر ُّ
ب َج ِم ِ
َوُي ْف ِرُزهُ َّ
س َرِائ َ
يع لَ َع َنات ا ْل َع ْهد ا ْل َم ْكتُ َ
سَ
َ
َس َبايط إِ ْ
ْ
يل َح َ
َّ
يع ِ ه َذا.
الش ِر َ
أيضا الكاهن المقدس الذي يفصل الخيطي مثل تيس عزازيل يعتبر تنجس

االمر الثالث واالهم وهو المعلق
سفر التثني 21
في نفس االصحاح يتكلم عن العجل التي تكسر رقبتها بدل القاتل الذي قتل في الخفاء ولم يعرف
وال يوجد شاهد عليه وهي تحمل ذنبه وخيطيته رغم انها بدون ذنب

ثم يتكلم عن المجرم الخايطئ الذي عليه حكم موت فيقول
س ٍ
ش َب ٍ ،
ت ،فَقُِت َل َو َعلَّ ْقتَ ُه َعلَى َخ َ
ان َخ ِيط َّي ٌ َحقُّ َها ا ْل َم ْو ُ
«وِا َذا َك َ
ان َعلَى إِ ْن َ
َ 22
ِ
ق م ْلع ٌ ِ
س
ش َب ِ َ ،ب ْل تَ ْد ِفنُ ُه ِفي ذلِ َك ا ْل َي ْوِم ،أل َّ
 23فَالَ تَِب ْت ُجثَّتُ ُه َعلَى ا ْل َخ َ
ون م َن اهلل .فَالَ تَُن ِّج ْ
َن ا ْل ُم َعلَّ َ َ ُ
ِ
يبا.
الر ُّ
يك َّ
ض َك الَِّتي ُي ْع ِيط َ
أ َْر َ
له َك َنص ً
ب إِ ُ
الكالم عمن قتل او قام بخيطي حقها الموت في هذه الحال يكون ملعون من اهلل الجل الخيطي
التي فعلها وعلق بسببها
ومعني المعلق ملعون هو عالم علي الرفض بمعني ان بعد الخيطي أصبح هناك انفصال بين
السمائيين واالرضيين والذي يعلق فهو معلق بين السماء واالرض .ال يصل الي السماء وال يصل
الي االرض ومرفوض من االثنين من السماء واالرض .والرفض هو عالم لعن فلهذا المعلق
ملعون من اهلل واي انسان مرفوض يهو يمثل اللعن
هذا يجب ان يدفن لكي يدفن اللعن معه فهو حملها وانهاها في القبر فال تتنجس االرض ببقاء
اللعن عليها إذا المعلق يأخذ اللعن وينقذ منها االرض فهو يعمل اللعن عن االرض ويدفنها معه
فال تظهر ثاني  .إذا المعلق ملعون ألنه يحمل اللعن والتي هي تمثل االنفصال والخيطي لكي
يدفنها هذا باإلضاف الي خيطاياه الشخصي فهو ال يبرر تبري ار ولكن المسيح هو الوحيد الذي علق
بدون خيطيه فهو حمل اللعن ودفنها فانتهت اللعن
ولكن مرة ثاني تثني  23الكالم عمن قتل او قام بخيطي حقها الموت في هذه الحال يكون ملعون
من اهلل الجل الخيطي

ولكن المسيح علق على عود الصليب رغم انه لم يفعل أي خيطي أي بدون ذنب فهو عومل مثل
الملعون وصار مثل الملعون (صار لعن ألجلنا) رغم انه غير ملعون ولكن هو قبل هذا ليحمل
خيطيتنا ويفتدينا من لعن الناموس
 13 :3المسيح افتدانا من لعن الناموس اذ صار لعن ألجلنا ألنه مكتوب ملعون كل من علق
على خشب
وفي نفس العدد يقول لعن الناموس رغم ان الناموس ليس لعن ولكن ليوضح الخيطي
وبهذا المسيح الذي عومل معامل الملعون وهو قدوس ولكن دان الخيطي ولهذا لقب لعنه
وندرس االعداد في سياقها
رسال بولس الرسول إلى أهل غاليطي 3
 9 :3إذا الذين هم من االيمان يتباركون مع ابراهيم المؤمن
 10 :3الن جميع الذين هم من اعمال الناموس هم تحت لعن ألنه مكتوب ملعون كل من ال
يثبت في جميع ما هو مكتوب في كتاب الناموس ليعمل به
اهلل وعد ابراهيم ان البشري كلها تتبارك في نسله (نسله بالمفرد كما يقول في عدد  )16ولكن
هناك حائل بين البشر وتتميم وعد اهلل وهو وجود لعن وهي مخالف اي وصي الذي الناموس
المقدس صار لعن ألنه يظهر الخيطي ومن أخيطأ في واحدة صار متعديا للناموس (يعقوب :2
 )11إذا هناك برك من نسل ابراهيم ولعن من مخالف اي وصي وهنا يبرز سؤال هل فيكم من
استيطاع أن يلتزم بكل بنود ووصايا الناموس ،لذلك من يرجع للناموس يجد أن الناموس يحكم

عليه باللعن تثني  26 :27فرغم ان الناموس مقدس ولكن ألنه يدين الخيطي فهو يلقب لعن
الناموس .إذا هناك برك ممنوحه ولكن هي معيطل باللعن الموجودة على كل من خالف اي وصي
واحده فيكون الحل هو دفن هذه اللعن
 11 :3ولكن ان ليس أحد يتبرر بالناموس عند اهلل فظاهر الن البار باأليمان يحيا
مع اضاف عامل اخر ان من يؤمن يتبرر والبار باأليمان يحيا نجد الرسول هنا يلتقيط آي من سفر
حبقوق هي أن " البار باإليمان يحيا" ويستشهد بها بأن اإليمان هو يطريق الحياة .وهذه اآلي من
قيطعا لو
(حب ،)4:2وقالها حبقوق بقصد أن المؤمن باهلل سينجو من الهالك اآلتي بيد بابلً .
استيطاع إنسان أن يلتزم بالناموس بالكامل سيحيا ولن يهلك وألنه ال يوجد هذا اإلنسان ،دبر اهلل
أن يكون اإليمان بالمسيح هو يطريق التبرير ويطريق الحياة .ولكن حتى هذا معيطل بوجود اللعن
فاإليمان ال يبرر في وجود لعن مخالف الناموس
 12 :3ولكن الناموس ليس من االيمان بل االنسان الذي يفعلها سيحيا بها
الناموس ليس شرير بل مقدس ولكنه مثل ماء اللعن كما شرحت من يخالفه يصبح الناموس له
لعن ألنه اظهر الخيطي الوحيد القادر على ان ال يخالف اي وصي في الناموس ويكون بال خيطي
هو الذي يحيا وال تنيطبق عليه اللعن ويكون في هذه الحال قادر علي دفن اللعن وهذا ينيطبق
على المسيح فقيط ألنه الوحيد الذي بال خيطي
ولكنه لكي يدفن اللعن يجب ان يعلق ويعامل مثل الملعون فيحمل اللعن فيدفنها فبهذا يفتح باب
البرك في نسل ابراهيم وايضا يفتح باب البر باإليمان فمن يؤمن ايمان عامل بالمحب بالذي دفن

اللعن يتبرر حتى ولو أخيطأ في واحده او أكثر الن اللعن لن تصيبه ألنها دفنت بالذي هو لم يفعل
خيطي
فيقول
 13 :3المسيح افتدانا من لعن الناموس اذ صار لعن الجلنا النه مكتوب ملعون كل من علق
على خشب
فهو صار لعن
أوال ألنه مثل ماء اللعن رغم انه مقدس بال خيطي ولكن ألنه دان الخيطي واللعن وحملها ودفنها
لنتبرر فيه
ثانيا رغم انه بال خيطي ولكنه عومل مثل الملعون الذي فعل خيطي عليها حكم موت وهو بال خيطي
ولهذا يوصف بأنه صار لعن
ثالثا عرفنا ان شريط لكي يحمل اللعن لكي يفدنها أي يفصلها يجب ان يعلق فهو علق ليصير
حامل للعنتنا وليس لعنته
فهو دان الخيطي (اللعن في جسده)
رسال بولس الرسول إلى أهل رومي 3 :8
ض ِعيفًا ِبا ْلج ِ
وس َع ِ
أل ََّن ُه ما َك َ َّ
س َل ْاب َن ُه ِفي ِش ْب ِه
اج ًاز َع ْن ُهِ ،في َما َك َ
ان َ
سد ،فَاهللُ إِ ْذ أ َْر َ
َ َ
ام ُ
ان الن ُ
َ
ِ ِ
س ِد،
َج ِل ا ْل َخ ِيط َّي ِ َ ،د َ
س ِد ا ْل َخ ِيط َّي ِ َ ،وأل ْ
ان ا ْل َخيط َّي َ في ا ْل َج َ
َج َ

فهو لعنه ليس بارتكابه خيطي ما وليس باليطبيع  ،وانما بتعليقه على خشب لكي يحمل اللعن عنا
ويظهر الخيطي ويدينها ولهذا يقول صار لعن وليس ملعون فهو حمل اللعن ولكنه لم يلعن ،فهو
ملعون بحملها وليس ملعون ألنه لعن.
ونالحظ دق كالم معلمنا بولس الرسول انه لم يقتبس تعبير ملعون من اهلل الن المسيح ليس
ملعون من اهلل ولكن هو اخذ تعبير ملعون فقيط ألنه عومل مثل الملعون رغم انه غير ملعون
وهكذا احتضننا ونحن تحت اللعن  ،وأنقذنا منها بنعمته .خلصنا المسيح المصلوب من اللعن  ،إذ
حقق في شخصه كل متيطلبات الناموس بالكامل ،وفي الوقت نفسه صنع كفارة كامل وتام عن
مرضيا ال ييطالب
كل تعديات اليهود (والبشري بوجه عام) ضد الناموس .هكذا صار الناموس
ً
السيد المسيح وال بقي الجنس البشري بشيء ما داموا متحدين معه بالمعمودي وهذا الن لعن
الناموس دفنت معه فلم تصبح المؤمنين ملعونين بوجه عام
وكما شرح ابونا تادرس وابونا انيطونيوس نقال عن البابا أثناسيوس
ويقول البابا أثناسيوس الرسولي إن القول بأن المسيح صار لعن وصار خيطي يشير إلى أنه قَ ِب َل
اللعن والخيطي (صار المنظر على الصليب ،والمسيح خايطئ مدان فهو حمل لعنتنا وحمل خيطيتنا
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 الخيطي
جسدا (اتخذ له
ً
ً
واللعن مع احتفاظه ببره وقداسته .وهو حمل خيطيتنا لنأخذ نحن بره .إن كان َم ْن ُيعلَّق على خشب
يتعدى الناموس كالهما تحت اللعن  ،وانه كان من الضروري لذاك الذي يحرر من اللعن أن
ومن ّ
حر منها ،إنما يتقبل لعن أخرى (غير لعن التعدي) فيعلق لكي يحملها ،لذلك قُِبل
يكون هو ًا

المسيح هذه اللعن األخرى( .خالل التعليق على خشب ) لكي يحررنا من اللعن بدفنها .لم يكن
علي المسيح لعن التعدي فهو بال خيطي  ،بل حمل اللعن األخرى ،لكي َينتزع اللعن عن اآلخرين.
ظلما ولم يكن في فمه غش" (إش  .)9:53إذ بموته خلص األموات من الموت،
"على أنه لم يعمل ً
هكذا بحمله اللعن في نفسه خلصهم منها
وبهذا نتأكد ان بولس الرسول لم يقل على المسيح انه لعن وانه ملعون بل قوله صار لعنه اي
حمل اللعن عنا ودانها ودفنها فانتهت وبهذا نلنا برك ماء اللعن ونلنا برك تتميم الناموس فيه
ومن خالله ونلنا التبني ونلنا برك وعد ابراهيم
 14 :3لتصير برك ابراهيم لألمم في المسيح يسوع لننال باإليمان موعد الروح
وكأن لعن الناموس ظلت حاجزة بين برك إبراهيم والنسل الموعود له بالبرك (أى األمم كلها).
وكان ال يمكن للبرك أن تصل لنا إال بعد أن حمل المسيح اللعن وهو ذاته ليس فيه لعن فدان
اللعن ودفنها وانتهت اللعن بدفنها .وبعد ذلك حلت على المؤمنين (أوالد إبراهيم باإليمان) أعظم
برك أي الروح القدس الذي نناله باإليمان.
 15 :3ايها االخوة بحسب االنسان اقول ليس أحد يبيطل عهدا قد تمكن ولو من انسان او يزيد
عليه
 16 :3واما المواعيد فقيلت في ابراهيم وفي نسله ال يقول وفي االنسال كأنه عن كثيرين بل كأنه
عن واحد وفي نسلك الذي هو المسيح
وهو الوحيد الذي يتمم المصالح ألنه الوحيد الذي يحمل اللعن بدون خيطيه في ذاته فهو الوحيد
بدفن اللعن يتمم المصالح

وبهذا تعبير صار لعن هذا يؤكد قوة المسيح وانه بال لعن لهذا يقدر أن يحملها فهو تعبير يوضح
قوة المسيح على احتواء اللعن ودفنها وانهاءها فال يستيطيع ان ييطهر ويحرق الخيطي واللعن اال
الذي هو كلي اليطهر وليس للخيطي وال اللعن سليطان عليه بل هو له سليطان عليها فيبيدها
رسالة بولس الرسول إلى أهل رومية 3 :8
ض ِعيفًا ِبا ْلج ِ
وس َع ِ
أل ََّن ُه ما َك َ َّ
س َل ْاب َن ُه ِفي ِش ْب ِه
اج ًاز َع ْن ُهِ ،في َما َك َ
ان َ
سد ،فَاهللُ إِ ْذ أ َْر َ
َ َ
ام ُ
ان الن ُ
َ
ِ ِ
س ِد،
َج ِل ا ْل َخ ِيط َّي ِ َ ،د َ
س ِد ا ْل َخ ِيط َّي ِ َ ،وأل ْ
ان ا ْل َخيط َّي َ في ا ْل َج َ
َج َ

وهذه التعبيرات هي التي استخدمها إشعياء بأسلوب اخر وبألفاظ اخري ولكن بنفس المعني
سفر إشعياء 53
 4 :53لكن احزاننا حملها و اوجاعنا تحملها و نحن حسبناه مصابا مضروبا من اهلل 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 يطريقه و الرب وضع عليه اثم جميعنا
فهو حمل اوجاعنا وايضا وضع عليه اثم جميعنا ولعن هذا االثم
وايضا اعداد اخري توضح نفس المعني
غل  5 :4ليفتدي الذين تحت الناموس لننال التبني.

دا  24 :9سبعون اسبوعا قضيت على شعبك وعلى مدينتك المقدس لتكميل المعصي وتتميم
الخيطايا ولكفارة االثم وليؤتى بالبر االبدي ولختم الرؤيا والنبوة ولمسح قدوس القدوسين.

مت  26:28الن هذا هو دمي الذي للعهد الجديد الذي يسفك من اجل كثيرين لمغفرة الخيطايا.

رو  24 :3متبررين مجانا بنعمته بالفداء الذي بيسوع المسيح
رو  25 :3الذي قدمه اهلل كفارة بااليمان بدمه الظهار بره من اجل الصفح عن الخيطايا السالف
بامهال اهلل
رو  26 :3الظهار بره في الزمان الحاضر ليكون با ار ويبرر من هو من االيمان بيسوع.
رو  25 :4الذي أسلم من اجل خيطايانا وأقيم الجل تبريرنا

اف  2 :5واسلكوا في المحب كما احبنا المسيح ايضا واسلم نفسه الجلنا قربانا وذبيح للّه رائح
يطيب

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

عب  26 :7النه كان يليق بنا رئيس كهن مثل هذا قدوس بال شر وال دنس قد انفصل عن
الخيطاة وصار اعلى من السموات
عب  27 :7الذي ليس له اضيطرار كل يوم مثل رؤساء الكهن ان يقدم ذبائح اوال عن خيطايا
نفسه ثم عن خيطايا الشعب النه فعل هذا مرة واحدة اذ قدم نفسه.

عب  12 :9وليس بدم تيوس وعجول بل بدم نفسه دخل مرة واحدة الى االقداس فوجد فداء
ابديا.

عب  15 :9والجل هذا هو وسييط عهد جديد لكي يكون المدعوون اذ صار موت لفداء التعديات
التي في العهد االول ينالون وعد الميراث االبدي.
عب  26 :9فاذ ذاك كان يجب ان يتألم م ار ار كثيرة منذ تأسيس العالم ولكنه اآلن قد اظهر مرة
عند انقضاء الدهور ليبيطل الخيطي بذبيح نفسه.

قدم مرة لكي يحمل خيطايا كثيرين سيظهر ثاني بال خيطي
عب  28 :9هكذا المسيح ايضا بعدما ّ
للخالص للذين ينتظرونه
عب  4 :10النه ال يمكن ان دم ثيران وتيوس يرفع خيطايا.
عب  5 :10لذلك عند دخوله الى العالم يقول ذبيح وقربانا لم ترد ولكن هيأت لي جسدا.
تسر.
عب  6 :10بمحرقات وذبائح للخيطي لم ّ
عب  7 :10ثم قلت هانذا اجيء في درج الكتاب مكتوب عني الفعل مشيئتك يا اهلل.
عب  8 :10اذ يقول آنفا انك ذبيح وقربانا ومحرقات وذبائح للخيطي لم ترد وال سررت بها.التي
تقدم حسب الناموس.
ّ
عب  9 :10ثم قال هانذا اجيء الفعل مشيئتك يا اهلل.ينزع االول لكي يثبت الثاني.
مقدسون بتقديم جسد يسوع المسيح مرة واحدة
عب  10 :10فبهذه المشيئ نحن ّ

1بيط  18 :1عالمين انكم افتديتم ال باشياء تفنى بفض او ذهب من سيرتكم البايطل التي
تقلدتموها من اآلباء
1بيط  19 :1بل بدم كريم كما من حمل بال عيب وال دنس دم المسيح
1بيط  20 :1معروفا سابقا قبل تأسيس العالم ولكن قد أظهر في االزمن االخيرة من اجلكم.

1بيط  21 :1انتم الذين به تؤمنون باهلل الذي اقامه من االموات واعيطاه مجدا حتى ان ايمانكم
ورجاءكم هما في اهلل.
1بيط  24 :2الذي حمل هو نفسه خيطايانا في جسده على الخشب لكي نموت عن الخيطايا فنحيا
للبر.الذي بجلدته شفيتم.
1بيط  18 :3فان المسيح ايضا تألم مرة واحدة من اجل الخيطايا البار من اجل االثم لكي يقربنا
الى اهلل مماتا في الجسد ولكن محيى في الروح

1يو  10 :4في هذه هي المحب ليس اننا نحن احببنا اهلل بل انه هو احبنا وارسل ابنه كفارة
لخيطايانا
رؤ  5 :1ومن يسوع المسيح الشاهد االمين البكر من االموات ورئيس ملوك االرض.الذي احبنا
وقد غسلنا من خيطايانا بدمه
رؤ  9 :5وهم يترنمون ترنيم جديدة قائلين مستحق انت ان تأخذ السفر وتفتح ختومه النك
ام
ذبحت واشتريتنا للّه بدمك من كل قبيل ولسان وشعب و ّ
رؤ  8 :13فسيسجد له جميع الساكنين على االرض الذين ليست اسماؤهم مكتوب منذ تأسيس
العالم في سفر حياة الخروف الذي ذبح.

وهنا يرمز هذا للمسيح ولكن يبرز سؤال مهم جدا وهو
لماذا الصليب الذي كان رمز اللعن ( لماذا اللعنه بالتعليق ) وليس الرجم او الشنق او االلقاء من
علي الجبل
وشرحتها سابقا في
هل كان يخاف يسوع الموت رغم انه يطلب من تالميذه ان ال يخافوا الموت ولماذا الصليب ؟ يوحنا
 1 :7ومتي  28 :10و لوقا 4 :12

هذا له عدة اسباب وهو ان المسيح هو فصحنا والفصح البد ان يسفك دمه تيطهي ار
رسال بولس الرسول األولى إلى أهل كورنثوس 7 :5
يدا َكما أَ ْنتُم فَ ِيطير .أل َّ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ ُّ ِ
ِ
ضا
ص َح َنا أ َْي ً
َن ف ْ
ٌ
يرةَ ا ْل َعتيقَ َ  ،ل َك ْي تَ ُكوُنوا َعجي ًنا َجد ً َ ْ
إ ًذا َنقوا م ْن ُك ُم ا ْل َخم َ
ِ
َجلِ َنا.
بح أل ْ
يح قَ ْد ُذ َ
ا ْل َمس َ

فال تصلح بقي الوسائل التي ال يوجد فيها سفك دم
وايضا الفصح يجب ان يقدم علي مذبح خشبي النه يمثل مذبح البخور ومذبح المحرقه واليطبيعه
البشري
سفر الخروج 25 :37

ِ
الس ْن ِيط ،يطُولُ ُه ِذراعٌ ،وعر ُ ِ
اع ِ
ص َنعَ َمذ َْب َح ا ْل َب ُخ ِ
ان.
ش ِب َّ
ور ِم ْن َخ َ
اع ُه ذ َر َ
َّعاَ .و ْارِتفَ ُ
ض ُه ذ َراعٌُ ،م َرب ً
َو َ
َ َ َْ
ِم ْن ُه َكا َن ْت قُُروُن ُه.

سفر الخروج 1 :38
ش ِب َّ ِ
َّعا.
ص َنعَ َمذ َْب َح ا ْل ُم ْح َرقَ ِ ِم ْن َخ َ
س أَذ ُْر ٍعَ ،و َع ْر ُ
س أَذ ُْر ٍعُ ،م َرب ً
ض ُه َخ ْم ُ
الس ْنيط ،يطُولُ ُه َخ ْم ُ
َو َ
ث أَذ ُْر ٍع.
اع ُه ثَالَ ُ
َو ْارِتفَ ُ

سفر حزقيال 22 :41
ِ
اع ِ
ش ٍب .
ش ٍب ثَالَ ُ
انَ ،و َزَو َاياهُ َويطُولُ ُه َو ِحييطَا ُن ُه ِم ْن َخ َ
اَْل َمذ َْب ُح ِم ْن َخ َ
اعاَ ،ويطُولُ ُه ذ َر َ
ث أَذ ُْر ٍع ْارِتفَ ً
ِِ ِ
ِ
ب».
الر ِّ
ام َّ
َوقَا َل لي« :هذه ا ْل َمائ َدةُ أ َ
َم َ
مع مالحظ ان مذبح حزقيال ارتفاع ويطول اي بعدين فقيط
سفر الحكم 4 :10
ولما غمر اليطوفان االرض بسببه عادت الحكم فخلصتها بهدايتها للصديق في آل خشب
حقيرة

ويجب ان يكون علي شكل صليب الن الرب قد ملك علي خشبه

في مزمور  10 : 96حسب السبعيني القديم
وايضا لكي يكون دمه يسفك علي القائمه اليطوليه والعرضيه
سفر الخروج 7 :12
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
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ِ
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سفر الخروج 23 :12
ض ِر ِ
ِ
ب
الر ُّ
الر َّ
َّم َعلَى ا ْل َعتََب ِ ا ْل ُع ْل َيا َوا ْلقَ ِائ َمتَ ْي ِن َي ْع ُب ُر َّ
فَِإ َّن َّ
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ص ِرِّي َ
ب َي ْجتَ ُاز ل َي ْ َ
ب ا ْلم ْ
ين َي َرى الد َ
َع ِن ا ْل َب ِ
ب.
اب َوالَ َي َدعُ ا ْل ُم ْهلِ َك َي ْد ُخ ُل ُب ُيوتَ ُك ْم لِ َي ْ
ض ِر َ

وايضا يجب ان يموت ميته يعلق فيها بين السماء واالرض ليتمم المصالحه
رسال بولس الرسول إلى أهل رومي 11 :5
ِ
صالَ َح َ .
ع ا ْل َم ِس ِ
سو َ
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َولَ ْي َ

رسال بولس الرسول الثاني إلى أهل كورنثوس 19 :5
اهم ،وو ِ
ِ
ِ ِِ
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ِ
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ان في ا ْل َمس ِ ُ َ
َ

ِ
صالَ َح ِ .
َكل َم َ ا ْل ُم َ

الن بعد الخيطيه اصبح االرضيين مرفوضين من السماء ومن يعلق هو عالمه علي انه مرفوض
من االرضيين ايضا فيحمل اللعنه
سفر التثني 23 :21
ِ
ق م ْلع ٌ ِ
س
ش َب ِ َ ،ب ْل تَ ْد ِف ُن ُه ِفي ذلِ َك ا ْل َي ْوِم ،أل َّ
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يك َّ
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له َك َنص ً
ب إِ ُ

ويصبح كل من ينظر اليه ينال الشفاء
سفر العدد 9 :21
وسى َح َّي ً ِم ْن ُن َح ٍ
ظ َر إِلَى
سا ًنا َوَن َ
ض َع َها َعلَى َّ
الر َاي ِ  ،فَ َك َ
اس َو َو َ
ان َمتَى لَ َد َغ ْت َح َّي ٌ إِ ْن َ
ص َن َع ُم َ
فَ َ
َح َّي ِ ُّ
الن َح ِ
اس َي ْح َيا.

إنجيل يوحنا 14 :3
َن ُي ْرفَعَ ْاب ُن ِ
سِ
ان،
وسى ا ْل َح َّي َ ِفي ا ْل َبِّرَّي ِ ه َك َذا َي ْن َب ِغي أ ْ
اإل ْن َ
« َو َك َما َرفَعَ ُم َ

ولهذا فهو كان يجب ان يسفك دمه النه خروف الفصح علي مذبح خشبي قائم العلي ليمنع
المالك المهلك ويعيطي شفاء لمن ينظر اليه ويحمل اللعنه ويتمم المصالح

واخي ار المعني الروحي
من تفسير ابونا تادرس واقوال االباء
*

عند سماعنا "المسيح قد صار لعن ألجلنا" [ ،]13و"ألنه جعل الذي لم يعرف خطية ،خطية

ألجلنا" ( 2كو  ،)21 :5ال نفهم من هذا ببساطة أن المسيح ب ُكليته صار خطية أو لعنة ،إنما َحمل
اللعنة التي علينا (إش 4 :53؛ 1بط .)24 :2
*

كما أن المسيح بذاته لم يصر لعنة ،إنما قيل هذا ألنه أخذ على عاتقه اللعنة لحسابنا ،هكذا

إنسانا.
جسدا من أجلنا وصار
جسدا ال بتحوله إلى جسد ،إنما اتخذ ً
صار ً
ً
*

إنه ُيرشد اليهود وأهل غالطية أن يضعوا رجاءهم ال في الناموس بل في الرب ُمعطى

الناموس].[66
البابا أثناسيوس الرسولي
*

صار خطية ولعنة ال لحسابه بل لحسابنا ...صار لعنة ألنه حمل لعناتنا].[67

القديس أمبروسيوس

*

كيف يمكن أن يكون خطية ذاك الذي يحررنا من الخطية؟ وكيف يمكنه أن يكون لعنة ذاك

الذي يفدينا من لعنة الناموس؟ حدث هذا ليمارس تواضعه إلى هذه الدرجة ،ولكي ي ِ
شكلنا نحن
ُ
مجدا.
بالتواضع الذي يجلب ً
*

ُدعي لعنة من أجلي ،هذا الذي حطم لعنتي ...صار آدم الجديد ليحتل مكان آدم األول ،وبهذا

فقط يجعل عصياني عصيانه هو بكونه رأس الجسد كله].[68
القديس غريغوريوس النزينزي
*

مطيعا ذاك الذي "أخذ أسقامنا وحمل أمراضنا" (راجع مت  ،)17 :8فشفي عصياننا؛ إذ
صار
ً

بجلداته َشفي جراحاتنا وبموته طرد الموت العام الذي سيطر على كل البشرية .من أجلنا أطاع حتى
صار "خطية" و"لعنة" بتدبيره لحسابنا؛ لم يكن هكذا بالطبيعة ،إنما صار كذلك من أجل حبه
لإلنسان].[69
القديس غريغوريوس النيسي
*

بالناموس صرنا تحت اللعنة ،بينما بنعمة المسيح خلصنا منها.

*

ِ
فيعلن عما يطلبه
النعمة عادةً تُعلن عما يفعله اهلل ألجلنا ( 1كو )4 -3 :15؛ أما الناموس ُ

اهلل منا (خر .)7 -1 :20
*

النعمة تهبنا حياة وقوة لكي نطيع الوصية ( يو  ) 23 :14ونتقدس ( رو  ،) 22-14 :6أما

الناموس فيأمر بالطاعة والقداسة الكاملة (تث  )25 -24 :6واال سقطنا تحت الموت (يع .)10 :2

*

فغالبا ما يأمرنا بحب اهلل
غالبا ما تكشف عن حب اهلل لنا ( يو  ،)16 :3أما الناموس ً
النعمة ً

(مت.)37 : 22
*

بالنعمة أُعلِن لنا عن البركات اإللهية (غل  ،)4:3بينما أُعلِنت اللعنة ونحن تحت الناموس

(غل .)10 :3
*

عبيد للخطية (غل :4
النعمة تهبنا الحرية في المسيح (غل  ،)1 :5أما تحت الناموس فكنا ً

.)3-1
*

النعمة هي قوة اهلل (رو  ،)16 :1أما الناموس فقوة الخطية ( 1كو .)56 :15

*

بالنعمة نلنا البنوة لآلب (غل  ،)4أما الناموس فيحرم اإلنسان من الحضرة اإللهية (خر :18

.)24-12
*

تُ ِعلن النعمة عن صورة الصالحات عينه ،أما الناموس فله ظل الخيرات العتيدة (عب :10

.)1
*

بنسل إبراهيم (يسوع المسيح) تصير البركة لألمم (( )14تك18 :22؛ .)4 :26

والمجد هلل دائما

