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 صلب املسيح 
30-16:19يوحنا    

 
ة بك، كيف تريدها أن تكون؟   سؤال للمشاركة: إن سنحت لك الفرصة إبختيار جنَّة خاصَّ

 "َفِحيَنِئٍذ َأْسَلَمُه إِلَْيِهْم لُِيْصَلَب. 
 اُل لَُه ِِبْلِعْْبَانِيَِّة »ُجْلُجثَُة«، َفَخرََج َوُهَو َحاِمٌل َصِليَبُه ِإََل اْلَمْوِضِع الَِّذي يُ َقاُل لَُه »َمْوِضُع اْْلُْمُجَمِة« َويُ قَ 

 َحْيُث َصَلُبوُه، َوَصَلُبوا اثْ َنْْيِ آَخَرْيِن َمَعُه ِمْن ُهَنا َوِمْن ُهَنا، َوَيُسوُع ِف اْلَوْسِط. 
:»َيُسوُع النَّاِصرِيُّ َمِلكُ  ِليِب. وََكاَن َمْكُتوِبا َواًنا َوَوَضَعُه َعَلى الصَّ   اْليَ ُهوِد«. وََكَتَب بِياَلُطُس ُعن ْ

َواَن َكِثريُوَن ِمَن اْليَ ُهوِد، أَلنَّ اْلَمَكاَن الَِّذي ُصِلَب ِفيِه َيُسوُع َكاَن َقرِيباا ِمَن الْ  َمِديَنِة. وََكاَن َمْكُتوِبا ِِبْلِعْْبَانِيَِّة  فَ َقرَأَ هَذا اْلُعن ْ
 َواْلُيوًَننِيَِّة َواّلالَتِيِنيَِّة. 

 اْليَ ُهوِد لِِبياَلُطَس: »اَل َتْكُتْب: َمِلُك اْليَ ُهوِد، َبْل: ِإنَّ َذاَك قَاَل: أًََن َمِلُك اْليَ ُهوِد!«.فَ َقاَل ُرَؤَساُء َكَهَنِة  
 َأَجاَب بِياَلُطُس:»َما َكتَ ْبُت َقْد َكتَ ْبُت«. 

ا َكانُوا َقْد َصَلُبوا َيُسوَع، َأَخُذوا ثَِيابَُه َوَجَعُلوَها أَ  ا. َوَأَخُذوا اْلَقِميَص ُُثَّ ِإنَّ اْلَعْسَكَر َلمَّ ْربَ َعَة أَْقَساٍم، ِلُكلِّ َعْسَكرِيٍّ ِقْسما
ا ُكلُُّه ِمْن فَ ْوُق.  ا. وََكاَن اْلَقِميُص بَِغرْيِ ِخَياطٍَة، َمْنُسوجا  أَْيضا

ُه، َبْل نَ ْقََتُِع َعَلْيِه ِلَمْن َيُكوُن«. لَِيِتمَّ اْلِكَتابُ  نَ ُهْم، َوَعَلى فَ َقاَل بَ ْعُضُهْم لِبَ ْعٍض:»اَل َنُشقُّ  اْلَقاِئُل:»اقْ َتَسُموا ثَِياِب بَ ي ْ
 لَِباِسي أَْلَقْوا قُ ْرَعةا«. هَذا فَ َعَلُه اْلَعْسَكُر. 

ِه َمْرََيُ َزْوَجُة ِكُلوَِب، َوَمْرََيُ اْلَمْجَدلِيَّةُ  ُه، َوُأْخُت أُمِّ  . وََكاَنْت َواِقَفاٍت ِعْنَد َصِليِب َيُسوَع، أُمُّ
ا َرَأى يَ  ِه:»ََي اْمرَأَُة، ُهَوَذا ابْ ُنِك«.فَ َلمَّ ا، قَاَل ألُمِّ بُُّه َواِقفا ُه، َوالتِّْلِميَذ الَِّذي َكاَن ُيُِ  ُسوُع أُمَّ

ِتِه.  اَعِة َأَخَذَها التِّْلِميُذ ِإََل َخاصَّ َك«. َوِمْن تِْلَك السَّ  ُُثَّ قَاَل لِلتِّْلِميِذ:»ُهَوَذا أُمُّ
 ُكلَّ َشْيٍء َقْد َكَمَل، فَِلَكْي يَِتمَّ اْلِكَتاُب قَاَل:»أًََن َعْطَشاُن«.   بَ ْعَد هَذا رََأى َيُسوُع َأنَّ 

ُموَها إِ  ، َوَوَضُعوَها َعَلى ُزوفَا َوَقدَّ الا، َفَمأُلوا ِإْسِفْنَجةا ِمَن اْلَْلِّ  ََل َفِمِه.وََكاَن ِإًَنٌء َمْوُضوعاا ََمُْلوًّا خَّ
ا َأَخَذ َيُسوُع اْلَْلَّ قَالَ  َس َرْأَسُه َوَأْسَلَم الرُّوَح."فَ َلمَّ  (. 30-16:19)يوحنا   :»َقْد أُْكِمَل«. َوَنكَّ

 
 طريق اآلالم، الطريق إىل الصليب 

و   هناك.  من  اْلنود  أخذه  يسوع،  على  احلكم  بيالطس  فيها  أطلق  اليت  اللحظة  إَل ِف  األرجح  على  أُِخذ 
صلبه. ورُِبط اْلزء األفقي من الصليب على كتفيه، وسيق إحدى ثكنات اْلنود الرومان، حيث متَّ تعيْي أربعة جنود ل 
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ح الثكنة  خارج  الصلب. إَل  مكان  إَل  ي  املؤدِّ الطويل  الطريق  سيمشي  عام   يث كان  موضع  ِف  املكان  ذلك  وكان 
احلطب  يعقوب  محل  عندما  أنَّه  األوَل  الكنيسة  آِبء  ويعتقد  رؤيته.  املدينة  من  واْلارجْي  للداخلْي  ميكن  حيث 

)تكوين  ليستخد  هلل  ذبيحة  تقدميه  ِف  إبراهيم  والده  يُعْيَّ 6:22مه  وكان  للصليب.  يسوع  محل  إَل  إشارة  ذلك  ( كان 
( جنود  أربعة  ِبلصلب  حمكوم  ُيمل   ( quaternionلكل  وهو  الطليعة  ِف  أحدهم  ميشي  العادة  ِف  وكان  يرافقونه. 

 ِف إرتكاب أيَّة جرمية.  سبب الصلب. وكان هدف ذلك توليد اْلوف ِف نفوس الناس كي يَتّووا  

 وكان الرومان يستخدمون وسيلة الصلب ألربعة أسباب:  

ا.  .1  املوت صلباا مؤمل جدًّ

ا.  .2  عملية الصلب بطيئة جدًّ

  كان الصلب يُقام ِف العلن. .3

 ، وكان مبثابة رادع إلرتكاب اْلرائم والتعدَِّيت. كان الصلب أمراا مهيناا .4

يسوع الناصري، حتمل سبب الصلب ِبللغة اآلراميَّة والالتينية واليوًننية:    الالفتة اليت   وأمر بيالطس أن ُتكَتب  
وه إَل: يسوع  ملك اليهود إنَّه ملك   الذي قال . لكن إنزعج قادة اليهود من هذا السبب املكتوب وأرادوا أن يغريِّ

من خالل    ِبهلل اآلب يعلن احلقيقة وكأّنِ (.  22:19)يوحناَأَجاَب بِياَلُطُس:»َما َكتَ ْبُت َقْد َكتَ ْبُت«.اليهود. لكن:"
بيالطس، ومل يسمح بتغيري العبارة. لكنَّنا ال نعلم نواَي بيالطس ِبلنسبة هلذا األمر. وكانت تلك الالفتة تُعلَّق على 

 الصليب فوق رأس املصلوب. لكن، مل يكن يسوع قد إرتكب أيَّة جرمية، وبيالطس نفسه أعلن أنَّه مل جيد فيه أيَّة علَّة. 
 الذين كانوا قد صرخوا قبل ساعات:"ليس لنا ملك إالَّ قيصر!"  أنَّه أمر بوضعها إلغاظة اليهود  ويبدو

ملسيح من على كانت نواَي بيالطس، لكن ُعلِّقت تلك الالفتة ورآها مجيع املارَّة. لقد أُعلنت ربوبيَّة ا  ال يهم ما 
ة والالتينيَّة واليوًننيَّة. وقد أشار وليم ِبركلي إَل ذلك ا محلت ثالث لغات هي اآلراميَّ أّنَّ   الصليب. ومن الالفت 

قائالا:"كانت تلك اللغات الثالث األكثر إنتشاراا ِف العامل القدَي، وكانت متثَّل الشعوب الثالثة العظمى. وبنظر هللا، 
ا للعامل، وقد إمتازت تلك الدول الثالث   ة درسا وللتاريخ العاملي. وقد  إكتمل كّل مبسامهاهتا العظمى للعامل  تقدِّم كّل أمَّ

ففيه ُوِجد اْلمال الفائق وفكر هللا السامي. وفيه ُوِجد ًنموس هللا وَملكته. وفيه ُوجدت ذلك ِف شخص يسوع.  
صورة هللا. فكّل ما يسعى إليه العامل ويبتغيه يكتمل ِف شخص يسوع. وإطالق لقب ملك على يسوع ِف تلك اللغات 
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 متياز." الثالث هو أمر رمزي إب

ا. كان يقع خارج املدينة على   ا أيضا عندما نفكِّر ِبملكان الذي ُصلب فيه يسوع، ال بدَّ أن جند أنَّه مكان َميَّز جدًّ
نَّه ميكن أن إيُقال    نمير عليه الناس. وال بدَّ أنَّ يسوع مسع إهاًنت الناس له. وهناك ِف أورشليم اليوم مكاًن   عام  طريق

ى  حيث ُصِلب املسيح.  املكان   أحدمها  يكون  لكلّ ويسمَّ هو الضريح الكاثوليكي   منهما "اْللجثة". املكان األوَّ
س الذي ِف اْلهة  ويقع املكان الثان داخل املدينة، لكنَّه كان ِف زمن املسيح خارج السور الغرِب للمدينة.   هو   املقدَّ

ا. وقد أُطِلق عليه    الشماليَّة للمدينة، وخارج  ح البستان أو جلجثة غوردون. فتشارلز غوردون هو إسم ضريالسور أيضا
منحدر صخري ُيتوي على   من   غوردون ِبلقرب   يقع ضريح. و م 1883\1882 بْي عاميمن عْيَّ هذا املوقع  

تشبه شكل اْلمجمة. وقد شوَّه السوَّاح شكلها والالفت أنَّ الصخرة أبكملها  عينْي.  الفجوتْي عميقتْي تشبهان  
اليت أخذها الْبيطانيون عند   م1917جارة إَل بالدهم، لكن ُتظهر الصورة املأخوذة ِف العام  ءاا من احلاجز أأبخذهم  

ر غوردون تسمية ذلك املكان ِبْللجثة الذي يعين حرفيًّا  إحتالل أورشليم شكل اْلمجمة بكلِّ وضوح. وقد فسَّ
ة من اللغ  Calvary  "اْلمجمة" بسبب شكل الصخر. كذلك فإنَّ الكلمة    ة الالتينيَّة حتمل املعىن نفسه. املشتقَّ

يقَتح البعض كذلك،  ومحلت تسمية ذلك املكان إقَتاحات أخرى، منها أنَّ مججمة آدم كانت قد ُدفنت هناك.   
ا إذ مينع  نة الذين كانوا ُيصلبون هناك. لكن ال ُيمل هذا التفسري منطقا أنَّه مكان َمتلىء جبماجم اجملرمْي املتعفَّ

م، وكانت األجساد امليتة. ِبملقابل كانت وسيلة القتل اليت إعتمدها الرومان تستمر لعدَّ   تعّفنالناموس اليهودي   ة أَيَّ
على الصلبان كتحذير لآلخرين. لكن الناموس اليهودي منع ذلك قطعيَّا، وقد نصَّ على أنَّه جيب   األجساد تتعّفن

 (. 23-22:21إنزال األجساد املصلوبة قبل حلول الظالم )تثنية  

ا للغاية. وكان خارج املدينة وقد  ال يهم سبب إطالق هذا اإلسم على ذلك املكان، لكنَّه كان مكاًنا موحشا
ص إلنزال القصاص ِبجملرمْي م مرفضون ِف اجملتمع   ُخصِّ م فيه ملك امللوك نفسه وللتأكيد أّنَّ . هذا هو املكان الذي قدَّ

:  من أجلنا. وقبل أن يدّقوا املسامري الطويلة ِف ي  موا له شراِبا ا أَتَ ْوا ِإََل َمْوِضٍع يُ َقاُل لَُه ُجْلُجثَُة، َوُهَو ديه ورجليه قدَّ "َوَلمَّ
ى »َمْوِضَع اْْلُْمُجَمِة« ا َذاَق ملَْ يُرِْد َأْن َيْشَرَب." )مىت   اْلُمَسمَّ ا مبَرَارٍَة لَِيْشَرَب. َوَلمَّ الا ََمُْزوجا  ( 34-33:27َأْعَطْوُه خَّ

  
مىت  ِف  هذا   34-33:27  نقرأ  مع  مزجوا  م  أّنَّ مرقس  وخيْبًن  مرَّة.  مبادة  ا  َمزوجا خالًّ  ليسوع  موا  قدَّ م  أّنَّ

رة. ملاذا برأيك، رفض يسوع أن يشربه؟  الشراب مادة خمدَّ
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ِبلعمل    كان  يقوم  سوف  الذي  املتأملِّ  الرّب  عبد  عن  قد كتبوا  يسوع  صلب  من  السنْي  مئات  قبل  األنبياء 
ا إلعادة  املزمور  كامالا  من كتب  هو  امللك  داود  إنَّ  البعض  ويقول  والناس.  هللا  بْي  بل 69لشركة  من كتبه،  يهم  ال   .

  .   املسيح اْلل املمزوج ِبملرِّ   املهم هو أنَّ تلك الكلمات تنبَّأت عن إعطاء
. َعاِري َوِخْزِيي َوَخَجِليأَْنَت َعَرْفَت "  يُع ُمَضايِِقيَّ اَمَك مجَِ  . ُقدَّ
 َقْد َكَسَر قَ ْلِب َفَمرِْضُت. انْ َتَظْرُت رِقَّةا فَ َلْم َتُكْن، َوُمَعّزِيَن فَ َلْم َأِجْد.   اْلَعارُ  
 (. 21-19:69)مزمور    " .َوََيَْعُلوَن ِف طََعاِمي َعْلَقًما، َوِف َعَطِشي َيْسُقوَنِِن َخلُ  

 
الرئيسي اهلدف  أج  كان  من  الصليب  على  ميوت  أن  هو  العامل  إَل  جميئه  أي من  يشرب  أن  يرد  ومل  الناس.  خطاَي  ل 

املسيح   أتى  لقد   الدقيق.  الوقت  ذلك  ِف  حواسه  يُفقده  أن  ميكن  املوتشيء  الكامل    ليذوق  القصاص  بدل كل أو 
يديه 9:2)عْبانيْي    إنسان  وثقبوا  األفقيَّة  اْلشبية  العارضة  على  علَّقوه  له  موه  قدَّ الذي  امل  ُخدِّر  املرَّ  رفض  وعندما   .)

وقد ظنَّ معظم الرسامْي الكالسيكيْي أنَّ املسامري يقارب طول كل واحد منها مخسة عشر سنتيمَتاا.  مبسامري    ورجليه
لكنَّنا نعرف اآلن بسبب التأرخيات الرومانيَّة أنَّ املسامري كانت تُ  متَّ ُدقَّت ِف كفي يسوع،  ق ِف عظام املعصمْي. ُثَّ   دَّ

اْلز  فوق  وُوضعت  األفقيَّة  اْلشبة  الرجلْي رفع  ويطووا  القدمْي  جيمعوا  أن  اْلنود  على  وكان  الصليب.  من  العامودي  ء 
 لكي يدخلوا فيهما مسماراا. 

  
دقَّوا املسامري ِف الرجلْي منفصلتْي. وكانت توضع  م ، وأّنَّ حد التأرخيات أنَّه متَّ إستعمال أربعة مسامريوتشري إ 

أن   يستطيع   لكي  احملكوم  رجلي  حتت  اْلشب  من  اهلواء.  قطعة  إبستنشاق  لرئتيه  يسمح  لكي  وميّدمها  عليها  يلقيهما 
ة وأنَّ الرسغْي كاًن يلقيان بثقلهما على   وبينما كان وزن اْلسد يُلقى على املسامري، ال بدَّ أنَّ األمل كان ال يُطاق  خاصَّ

 اليدين. وكان إستنشاق اهلواء يساعد على إطالة فَتة التعذيب. 
 

نظرة    نلقي  اآلن  احملعلى  دعوًن  ومن  الفصح.  ِف  يسوع  ُيصلب  أن  صدفة  تكن  مل  موته.  ِف توقيت  أنَّه  زن 
م محالن الفصح ِف اهليكل على بعد بضعة أمتار  الوقت نفسه لصلبه ِف   . وكان الشعب اإلسرائيلي سيتناولكانت تُقدَّ

احلمالن.   تلك  حلم  من  الليلة  أنَّه تلك  املؤرِّخ  يوسيفوس  ن  دوَّ ذب  وقد  ممتَّ  أكثر  إحتفاالت   256000ن  ح  ِف  محل 
ا بسبب هذا العدد الكبري من احلمالن ِف الوقت نفسه الذي كان م.  66  الفصح من العام وكان الكهنة منشغلْي جدًّ

ا كما يقبل كل واحد منَّا  محل فيه محل هللا يرفع خطاَي العامل على الصليب. ُشِويت كّل تلك احلمالن وأُِكل حلمها متاما
 . (53:6علينا أن نتناول، ِبملعىن الروحي، محل هللا )يوحنا  (. ف 12:1ؤَي  هللا ِف حياته )ر 
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ا وقد تنبَّأ عن هذه األمور مئات من السنْي قبل حدوثها عندما كتب املزمور  و   . 22كان داود امللك نبيًّا أيضا

ا على الصليب. لكنَّنا   نعلم أنَّه ردَّد جزءاا منه:   ويعتقد البعض أنَّ املسيح ردَّد املزمور أبكمله عندما كان معلَّقا
ا َعْن َخاَلِصي، َعْن َكاَلِم َزِفرِيي؟  ا أًََن َفُدوَدٌة الَ ِإْنَساٌن. َعاٌر ِعْنَد اْلَبَشِر  ِإهِلي، ِإهِلي، ِلَماَذا تَ رَْكَتيِن، بَِعيدا أَمَّ

ْعِب.   َفاَه، َويُ ْنِغُضوَن الرَّْأسَ ُكلُّ الَِّذيَن يَ َرْوَنِِن َيْستَ ْهزِئُوَن ِب. يَ ْفغَ َوحُمْتَ َقُر الشَّ قَائِِلَْي: »اتََّكَل َعَلى   ُروَن الشِ 
ِه، لِيُ ْنِقْذُه ألَنَُّه ُسرَّ بِِه«.      َأَحاَطْت ِب ِثريَاٌن َكِثريٌَة. أَْقِوََيُء َِبَشاَن اْكتَ ن َ   َفْتيِن. الرَّبِّ فَ ْليُ َنجِّ

ٍر. فَ َغُروا َعَليَّ أَفْ َواَهُهْم َكَأَسٍد ُمْفََتِسٍ     ُمَزجمِْ
ْمِع. َقْد َذاَب ِف َوَسِط أَْمَعاِئي. انْ َفَصَلْت ُكلُّ ِعظَاِميَكاْلَماِء اْنَسَكْبُت.     . َصاَر قَ ْلِب َكالشَّ
 ، َوِإََل تُ رَاِب اْلَمْوِت َتَضُعيِن. َوَلِصَق ِلَساِن ِبََنِكي،  يَِبَسْت ِمْثَل َشْقَفٍة قُ وَِّت  
  ََجَاَعٌة ِمَن اأَلْشَراِر اْكتَ نَ َفْتِِن. ثَ َقُبوا يََديَّ َورِْجَليَّ. ِب ِكاَلٌب. ألَنَُّه َقْد َأَحاَطتْ  
 أُْحِصي ُكلَّ ِعظَاِمي، َوُهْم يَ ْنظُُروَن َويَ تَ َفرَُّسوَن ِفَّ.  
نَ ُهْم، َوَعَلى لَِباِسي يَ ْقََتُِعوَن.)مزمور    (. 18-12،  8-6، 1:22يَ ْقِسُموَن ثَِياِب بَ ي ْ

  

   

 يت جتدها فيه؟موت املسيح؟ ما املشاهبات ال إَل    يف يشري هذا املزمور النبوي الذي كتبه داود ك 
  
العادة أن   مبئزر   كانت  مسح  قد  اليهودي  احلّس  يكون  أن  األرجح  من  لكن  ِبلكامل،  عراة  اجملرمون  ُيصَلب 

أنَّ  نعلم  بل  حصل،  ماذا  ِبلتحديد  نعلم  ال  لكنَّنا  ة.  اْلاصَّ األعضاء  ي  الذي كان   يغطِّ لباسه  على  قرعة  ألقوا  اْلنود  
للجنود  ُيسمح  وكان  عليه.  قرعة  ألقوا  لذلك  سيتمزَّق،  إذ كان  عمليًّا  إقتسامه  أمر  يكن  ومل  واحدة.  ا كقطعة  حمبوكا
مئات  قبل  داود  عنه  تنبَّأ  ما  ا  متاما حصل  وقد  وحذائه.  بثيابه  ُيتفظوا  أن  للصلب  اجملرم  يسوقون  الذين كانوا  األربعة 

 (.   18:22سنْي )مزمور ال
 

 األقوال السبعة اليت تفوَّه هبا يسوع على الصليب 
عن   ل  األوَّ ْي،  لصَّ بْي  ُصِلب  قد  وكان  الصليب.  على  يسوع  هبا  تفوَّه  اليت  السبعة  األقوال  ِف  اآلن  ل  سنتأمَّ

ص عادة لقائد العصابة. وكان ِف الوسط، كأنَّه كان األسوأ بينهما. وكان املكان األوسميينه والثان عن يساره.   ط خُيصَّ
ق:   ونرى هنا النبوَّات اليت قيلت قبل مئات السنْي تتحقَّ

، َوُأْحِصَي َمَع َأََثَةٍ ُه ِلذِلَك أَْقِسُم لَُه َبْْيَ اأَلِعزَّاِء َوَمَع اْلُعَظَماِء يَ ْقِسُم َغِنيَمةا، ِمْن َأْجِل أَنَُّه َسَكَب لِْلَمْوِت نَ ْفسَ  
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 (. 12:53. )إشعياء َوَشَفَع ِف اْلُمْذنِِبيَ ِطيََّة َكِثريِيَن  َوُهَو مَحََل خَ 
 لقد كان املسيح يتأملَّ على الصليب لكن نقرأ ِف هذه األعداد أنَّه كان يصلِّي من أجل املوجودين حول الصليب. 

 
األوَّل »  :القول  َيُسوُع:  يَ ْعَلمُ فَ َقاَل  اَل  ُْم  أَلَّنَّ ََلُْم،  اْغِفْر  اْقََتَُعوا ََيأَبَ َتاُه،  ثَِيابَُه  َتَسُموا  اق ْ َوِإِذ  يَ ْفَعُلوَن«.  َماَذا  وَن 

َها  ( 34:23" )لوقا.َعَلي ْ
 

ا مبحبَّة هللا ورمحته فعليك أن نعمة  ال  لعمقَي   متْي إلينا ِف هذه الكلمات! إن كنت تشّك يوما والرمحة املقدَّ
ُتْم أَْمَواًتا " خطاَيك وخطاَيي وأزاهلا.حتفظ هذه الكلمات عن ظهر القلب. فحمل هللا الْبيء محل ِف جسده   َوِإْذ ُكن ْ

َنا ِف اْلَفرَاِئِض، الَِّذي ُمَساِِمًا َلُكْم ِبَِميِع اْْلَطَاَيَ ِف اْلَْطَاََي َوَغَلِف َجَسدُِكْم، َأْحَياُكْم َمَعُه،   كَّ الَِّذي َعَلي ْ ، ِإْذ حَمَا الصَّ
ا لََنا،   ُه ِِبلصَِّليبِ َوَقْد رَفَ َعُه ِمَن ا َكاَن ِضدًّ ًرا ِإَيَّ    (14-13:2)كولوسي   ْلَوَسِط ُمَسمِ 

 
رئتيه   ليمأل  اْلشب  قطعة  على  بقدميه  يدفش  أن  عليه  وكان  نفس.  إلستنشاق كّل  ُيصارع  أن  عليه    كان 

ة زواَي عن وتكشط بسبب اإلحتكاك.    على خشبة الصليب  حتفّ   كان جراحه هواءا. ف وميكننا أن نكوِّن صورة من عدَّ
ا بسبب إكليل .  لة اليت أصبح عليها يسوع من كتاِبت األًنجيل األربعةاحلا كان كتلة من الدماء، فكان رأسه ينزف دما

ِبحلربة  اْلنود  أحد  طعنه  أن  بعد  ينزف  جنبه  بدأ  ُث  ومن  ينزفون،  ويداه  ورجاله  ظهره  وكان  عليه،  املوضوع  الشوك 
   (. 34:19)يوحنا 

 
 ا بلعنه وحتقريه: املتهكِّمون أمامه وبدأو   وإجتمع 

 وََكاَن اْلُمْجَتاُزوَن جُيَدُِّفوَن َعَلْيِه َوُهْم يَ ُهزُّوَن ُرُؤوَسُهْم " 
ٍم، َخلِّْص نَ ْفَسَك! ِإْن ُكْنَت اْبَن هللِا فَاْنزِْل عَ   ِليِب!«. قَائِِلَْي:»ََي ًَنِقَض اهْلَْيَكِل َوَِبنَِيُه ِف َثالَثَِة أَيَّ  ِن الصَّ
ُيوِخ قَاُلوا: وََكذِلَك ُرؤَ   ا َوُهْم َيْستَ ْهزِئُوَن َمَع اْلَكتَ َبِة َوالشُّ  َساُء اْلَكَهَنِة أَْيضا
ا نَ ْفُسُه َفَما يَ ْقِدُر َأْن خُيَلَِّصَها! ِإْن َكاَن ُهَو َمِلَك ِإْسرَائِيَل فَ ْليَ ْنزِِل اآلَن    ِليب فَ نُ ْؤِمَن »َخلََّص آَخرِيَن َوأَمَّ َعِن الصَّ

  (43-39:27. )مىت  ُه قَاَل: أًََن اْبُن هللِا!«َكَل َعَلى هللِا، فَ ْليُ ْنِقْذُه اآلَن ِإْن أَرَاَدُه! ألَنَّ بِِه! َقِد اتَّ 
 

داا أنَّ هللا كان قد أخْب عن ذلك ِف السابق من خالل نبيِّه داود  وميكننا أن ا   جند جمدَّ امللك. وقد أراه أن أحدا
ا ووار  ا ما ملكا ويظهر ذلك مصداقيَّة ًثا لكلِّ شيء سوف ُُيتقر وُيستهزء به. من نسله والذي سيصبح يوما
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ق  س إذ إنَّ هذه األمور ذُِكرت قبل مئات السنْي من حدوثها. لقد حتقَّ تلك النبوَّات وعلينا أن   ت الكتاب املقدَّ
س وِبهلل ومبسيحه الرّب يسوع. وإليكم   نبوَّة داود حيث تكلَّم عن الذين سيحتقرون نضع ثقتنا ِبلكتاب املقدَّ

 :  املسيح بينما كان يتأملَّ
َفاَه، َويُ ْنِغُضوَن الرَّْأَس قَائِِلَْي: "   ُكلُّ الَِّذيَن يَ َرْوَنيِن َيْستَ ْهزِئُوَن ِب. يَ ْفَغُروَن الشِّ
ِه، لِيُ ْنِقْذُه ألَنَُّه ُسرَّ بِِه«،أَ   َحاَطْت ِب ِثريَاٌن َكِثريٌَة. أَْقِوََيُء َِبَشاَن اْكتَ نَ َفْتيِن. فَ َغُروا َعَليَّ »اتََّكَل َعَلى الرَّبِّ فَ ْليُ َنجِّ

ٍر، ألَنَُّه َقْد َأَحاَطْت ِب ِكاَلٌب. مَجَاَعٌة ِمَن اأَلْشرَاِر اْكتَ نَ َفْتيِن.  .  أَفْ َواَهُهْم َكَأَسٍد ُمْفََتٍِس ُمَزجمِْ " ثَ َقُبوا َيَديَّ َورِْجَليَّ
   (. 16،  13-12،  8-7:22مزمور )

  
 مع اْلمع، بينما أظهر اجملرم الثان توبة:   إنضمَّ أحد اجملرَمْي املصلوبْي معه ِبإلستهزاء به :القول الثاِن         

ُف َعَلْيِه قَاِئالا:»ِإْن ُكْنَت أَْنَت اْلَمِسيَح، َفَخلِّصْ "  ًَن!«   وََكاَن َواِحٌد ِمَن اْلُمْذنَِبْْيِ اْلُمَعلََّقْْيِ جُيَدِّ  نَ ْفَسَك َوِإَيَّ
 فَأَجاَب اآلَخُر  َوانْ تَ َهرَُه قَاِئالا:»أََوالَ أَْنَت ََتَاُف هللَا، ِإْذ أَْنَت حَتَْت هَذا احْلُْكِم بَِعْيِنِه؟  
ئاا لَ   ا هَذا فَ َلْم يَ ْفَعْل َشي ْ ا ََنُْن فَِبَعْدل، ألَن ََّنا نَ َناُل اْسِتْحَقاَق َما فَ َعْلَنا، َوأَمَّ  ْيَس ِف حَمَلِِّه«. أَمَّ
 ُُثَّ قَاَل لَِيُسوَع:»اذُْكْرِن ََيَربُّ َمىَت ِجْئَت ِف َمَلُكوِتَك«.  
 (. 43-39:23«. )لوقا  اْْلَقَّ َأُقوُل َلَك: ِإنََّك اْليَ ْوَم َتُكوُن َمِعي ِف اْلِفْرَدْوسِ فَ َقاَل َلُه َيُسوُع:» 

 

البشريَّة:  ِف  اإلنقسام  يسوع  حياة  يُ َفّرُِق."   ُتسبِّب  فَ ُهَو  َمِعي  جَيَْمُع  الَ  َوَمْن   ، َعَليَّ فَ ُهَو  َمِعي  لَْيَس  "َمْن 
موتنا.   .(30:12)مىت   ساعة  عند  نكون  خنتار كيف  أن  مجيعاا  وعلينا  اجملرَمْي.  أحد  منَّا  واحد  ويشبه كل 

مل املسيح الفدائي البعض ال جيدون قيمة ِف موت املسيح فيموتون ِف خطيَّتهم، بينما يقبل البعض اآلخر ع 
إذ أتملَّ من أجلهم. وال ميكننا أن ّنرب من الصليب. وعلينا أن نقوم ِبإلختيار بْي اإلستمرار ِف حياة اْلطيَّة 

أجلنا.   من  الفدائي  املسيح  عمل  ِف  ثقتنا  ووضع  اإلميان  ِف أو  معه  سيكون  إنَّه  التائب  للمجرم  يسوع  وقال 
للبع  ميكن  وال  اليوم.  ذلك  ِف  أعمال الفردوس  أبيَّة  يقم  فلم  له.  أُعطيت  اليت  النعمة  تلك  يفهموا  أن  ض 

د أن أذكِّ  له إنَّ إميانه كان كافياا. أوَّ ،   كم ر صاحلة، ومل يعتمد، لكنَّ املسيح قال  م للمؤمن جمَّاًنا أنَّ اْلالص يُقدَّ
)تيطس الْبِّ  أبعمال  عطيَّة9-8:2، أفسس  5:3وليس  إله كل  إَل  بعد  تقبل  مل  وإن كنت  إصرخ   (.  ونعمة، 

 إليه اليوم طالباا أن يهبك تلك العطيَّة. 
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)مىت    به  املؤمنْي  قلوب  ِف  روحه  سوف ُيّل  موته  بعد  إنَّه  يسوع  قال  ِف 40-39:12لقد  يقول  (، لكنَّه 
 هذا النّص إنَّه سيكون مع اللص ِف الفردوس، فكيف ميكن أن يكون األمران صحيحْي؟

  
ا  ِف  حصل  ما  عن  الكثري  نقرأ  ى ال  ُتسمَّ اليت  اهلاوية  أو  السفلي  العامل  ِف  يسوع  اليت كان  الثالثة  م  ألَيَّ

Sheol  ى  .  بْي األرض واهلاوية  ة""هوَّ   ه توجد ِف اللغة اليوًننيَّة، لكنَّنا نعلم أنَّ   Hadesِف اللغة العْبيَّة، وُتسمَّ
ا َوُدِفَن، "َفَماَت اْلِمْسِكُْي َومَحََلْتُه اْلَمالَِئَكُة ِإََل ِحْضِن ِإبْ رَ    اِهيَم. َوَماَت اْلَغيِنُّ أَْيضا
نَ ْيِه ِف اَْلِحيِم َوُهَو ِف اْلَعَذاِب، َورََأى ِإبْ رَاِهيَم ِمْن بَِعيٍد َولَِعاَزَر ِف ِحْضِنِه،    فَ َرَفَع َعي ْ
ٌب ِف هَذا فَ َناَدى َوقَاَل: ََي َأِب ِإبْ رَاِهيَم، اْرمَحْيِن، َوأَْرِسْل لَِعاَزَر لِيَ ُبلَّ َطرَ   ِعِه مبَاٍء َويَُْبَِّد ِلَساِن، أَلّنِ ُمَعذَّ ِِ َف ِإْصَب

َباَلََي. َواآلَن ُهَو اللَِّهيِب. فَ َقاَل ِإبْ رَاِهيُم: ََي اْبيِن، اذُْكْر أَنََّك اْستَ ْوفَ ْيَت َخرْيَاِتَك ِف َحَياِتَك، وََكذِلَك لَِعاَزُر الْ 
ُب. وَ  َنُكْم ُهوٌَّة َعِظيَمٌة َقْد أُثِْبَتْت، َحىتَّ ِإنَّ الَِّذيَن يُرِيُدوَن اْلُعُبوَر مِ يَ تَ َعزَّى َوأَْنَت تَ تَ َعذَّ نَ َنا َوبَ ي ْ ْن فَ ْوَق هَذا ُكلِِّه، بَ ي ْ

َنا." )لوقا    ( 26-22:16هُهَنا إِلَْيُكْم الَ يَ ْقِدُروَن، َواَل الَِّذيَن ِمْن ُهَناَك جَيَْتاُزوَن إِلَي ْ
 

قت امل  ُطوَّل ِف دراسة هذا املوضوع ألنَّه ُيشكِّل دراسة منفردة حبدِّ ذاهتا، لكن يعتقد ال ميكننا أن نصرف الو 
س وأًن من بينهم أنَّ يسوع نزل بعد موته إَل العامل السفلي أي اهلاوية وإنتزع مفاتيح   الكثري من معلِّمي الكتاب املقدَّ

تاا،  املوت واهلاوية منتصراا.   . وَُكْنُت َمي ْ ." )رؤَي َوِل َمَفاتِيُح اَْلَاِويَِة َواْلَمْوتِ َوَها أًََن َحيٌّ ِإََل أََبِد اآلِبِديَن! آِمَْي.  "َواحلَْيُّ
ا ِف رؤَي يوحنا    . (18:1يوحنا  تاا، َوَها أًََن َحيٌّ ِإََل أََبِد اآلِبِديَن! آِمَْي. َويل :"التايل  18:1ونقرأ أيضا . وَُكْنُت َمي ْ َواحلَْيُّ

ا أنَّه بعد قيامته: اِويَِة َواْلَمْوِت."َمَفاتِيُح اهلَْ  ا َأوَّالا ِإََل أَْقَساِم   ونقرأ أيضا ا أَنَُّه »َصِعَد«، َفَما ُهَو ِإالَّ ِإنَُّه نَ َزَل أَْيضا "َوأَمَّ
َماَواِت، ِلَكْي ميَْ  يِع السَّ ا فَ ْوَق مجَِ ْفَلى. اَلَِّذي نَ َزَل ُهَو الَِّذي َصِعَد أَْيضا وإّنِ .  (10-9:4اْلُكلَّ." )أفسس  ألَ  اأَلْرِض السُّ

أنَّ الفردوس الذي يشكِّل جزءاا من العامل السفلي أصبح فارغاا اآلن ألنَّ املؤمن يذهب بعد املوت   أعتقد أنَّ هذا يعين 
 (. 24:17، يوحنا  8:5كورنثوس 2مباشرة إَل الرّب ِف السماء ) 

 
ا ِبملالقول الثالث عة. : الحظ أنَّ يسوع كان ما يزال مهتمَّ  قّربْي والعزيزين على قلبه ِبلرغم من أنفاسه املتقطِّ

ِه:»  ا، قَاَل ألُمِّ بُُّه َواِقفا ُه، َوالتِّْلِميَذ الَِّذي َكاَن ُيُِ ا َرَأى َيُسوُع أُمَّ  «. ََي اْمَرَأُة، ُهَوَذا ابْ ُنكِ "فَ َلمَّ
ا ُهَوَذا أُمُّكَ ُُثَّ قَاَل لِلتِّْلِميِذ:»  ِتِه." )يوحنا  «. َوِمْن تِْلَك السَّ    .(27-26:19َعِة َأَخَذَها التِّْلِميُذ ِإََل َخاصَّ

أنَّ   نقرأ  وكان  ال  توِف.  قد  أنَّه كان  بدَّ  فال  يسوع،  خدمة  خالل  موجوداا  مرَي كان  زوج  مسؤولية   ت يوسف 
ا بسبب عدم إمي ة إلخوته، رمبَّ ه كونه البكر. الحظ أنَّه مل يوكل تلك املهمَّ اّنم به، إذ آمنوا بعد قيامته يسوع اإلعتناء أبمِّ
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ا كانت م رَي قد أخفت عنهم والدة يسوع العجائبيَّة. فطلب من يوحنا التلميذ الذي كان ُيّبه أن يعتين من املوت. ورمبَّ
ا أبمور الذين سيحزنون على فراقه ومل ينَس  مبرَي أّمه. إستودعها بْي يدي من يستطيع أن يثق به ِبلكامل. وكان مهتمًّ

أحدمها أيَّة   يعزَيَّ  لكي  ا  بعضا بعضهما  مع  مجعهما  هبما.  ميّر  اللتْي كان  الروحيَّة  واحلرب  األمل  من  ِبلرغم  تفاصيل، 
 اآلخر. 

فيذكرها:    مىت  ا  أمَّ ساعات،  لثالث  األرض  على  حلَّت  اليت  الظلمة  يوحنا  يذكر  اِدَسِة ال  السَّ اَعِة  السَّ "َوِمَن 
اأَلْرضِ  َعَلى ُكلِّ  ظُْلَمٌة  التَّاِسَعِة.")مىت  َكاَنْت  اَعِة  السَّ ِإََل  بسبب كمل  .  (45:27  الظلمة  هذه  ال   سوفتكن  إنَّه  إذ 

الظلمة   تلك  بقيت  بينما  الدقيقة،  ونصف  دقائق  سبع  من  أكثر  يبقى  أن  للكسوف  وكان لمُيكن  ساعات.  ثالث 
قائالا: عنها  تنبَّأ  قد  النِب  ال  عاموس  يَ ُقوُل  اْليَ ْوِم،  ذِلَك  ِف  َوأُْقِتُم  "َوَيُكوُن  الظُّْهِر،  ِف  ْمَس  الشَّ أَُغيُِّب  َأّنِ   ، الرَّبُّ يُِّد  سَّ

 . (9:8)عاموس اأَلْرَض ِف يَ ْوِم نُوٍر"
 

الصليب:    :القول الرابع  على  الرابعة  عبارته  يسوع  صرخ  ِبَصْوٍت " ُثَّ  َيُسوُع  َصرََخ  التَّاِسَعِة  اَعِة  السَّ َوِف 
 ( 34:15؟" )مرقس  ِإَِلي، ِإَِلي، ِلَماَذا تَ رَْكَتِِن ي، ِلَما َشبَ ْقَتيِن؟« اَلَِّذي تَ ْفِسريُُه:  َعِظيٍم قَاِئالا:»إُِلِوي، إُِلوِ 

  
 ملاذا شعر املسيح أنَّ هللا تركه؟

ََنُْن   ، لَِنِصريَ َخِطيًَّة أَلْجِلَنا"ألَنَُّه َجَعَل الَِّذي ملَْ يَ ْعِرْف َخِطيَّةا،    كتب بولس الرسول إَل كنيسة كورنثوس قائالا:
ل خطاَي البشريَّة كلِّها.   هناك على الصليب، .  (21:5كورنثوس  2ِبرَّ هللِا ِفيِه." ) محل يسوع خطاَي العامل. لقد حتمَّ

س أنَّ   ا(. وكانت املرَّة األوَل اليت ُيجب فيه13:1ال مُيكن هلل القدوس أن يرى اْلطيَّة )حبقوق   هوخيْبًن الكتاب املقدَّ
 نَّه كان ُيمل خطاَيك وخطاَيي. وحدث كّل ذلك ِف أصعب وقت من الصلب وأشّده أمل  اا.  اآلب وجهه عن اإلبن أل

 
 ماس دايفيس التايل بعدما درس أتثري الصلب على اْلسد: و كتب الطبيب ت 

ا مْبحة. وبسبب تلك التشّنجات ال  لة عقدة تسبِّب آالما "تتعب اليدان فتجتاح موجة من التشّنجات العضالت مشكَّ
ا بذراعيه   يعود فتنشّل عضالت صدره وال تعود عضالت القفص   إبستطاعته دفع جسده إَل أعلى. ويبقى معلَّقا

ستنشاق نفس قصري. وأخرياا، جيتمع ًثن أوكسيد الكربون إليسوع لريفع نفسه   وجاهد الصدري قادرة على التحّرك. 
س بعض   رفع جسدهِف الرئتْي وِف جمرى الدم، فتتوقف التشنّجات جزيئاا. وميكنه أن ي ع ليتنفَّ بشكل متقطِّ

ة ساعات مؤلَّفة من حلقات من التلوِّي والتشنّجات املدمية اهاألوكسجْي...يستمر هذا العذاب الالمتن ي لعدَّ
ع واألمل املْبح بينما تتمّزق أنسجة ظهره املمّزق بينما يتحّرك صعوداا ونزوالا على اْلشبة. ُث  للمفاصل واإلختناق املتقطِّ

أ نوع آخر من األمل الشديد ِف الصدر إذ يبدأ التأمور أي غشاء القلب ِبإلمتالء ِبلدم املمصول فيشكِّل ضغطاا يبد 
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تكون النهاية قد إقَتبت عند هذه املرحلة، فاألنسجة فقدت كميَّة مروِّعة من السوائل، والقلب يصارع  على القلب.  
، وتقوم  رًتن مبجهود مضاعف إلستنشاق جرعات قصرية   كي يضّخ إَل األنسجة الدم السميك املتخَتِّ الرئتان املدمَّ

رات اْلطر إَل الدماغ."  .1من اهلواء. وترسل األنسجة اْلافَّة مؤشِّ
 

بَ ْعَد هَذا رََأى َيُسوُع َأنَّ ُكلَّ َشْيٍء َقْد َكَمَل، فَِلَكْي يَِتمَّ "تفوَّه يسوع بقوله اْلامس قائالا:  ُثَّ   :القول اْلامس
"يَِبَسْت ِمْثَل َشْقَفٍة قُ وَِّت،   داود امللك عن هذا األمر قائالا:   وقد تنبَّأ (.28:19)يوحنا  «.َأََن َعْطَشانُ :»ُب قَالَ اْلِكَتا

م له إسفنجة  ويذكر يوحنا.  (15:22اْلَمْوِت َتَضُعيِن." )مزمور    َوَلِصَق ِلَساِن حِبََنِكي، َوِإََل تُ رَابِ  أنَّ أحد اْلنود قدَّ
، َوَوَضُعوَها َعَلى  "  الًّ ووضعوها على زوفا.َملوءة خ الا، َفَمأُلوا ِإْسِفْنَجةا ِمَن اْلَْلِّ  ُزوفَاوََكاَن ِإًَنٌء َمْوُضوعاا ََمُْلوًّا خَّ

ُموَها ِإََل َفِمِه.    ( 29:19" )يوحنا َوَقدَّ
نا   معي َّ معىن  حتمل  يوحنا  ِف كتاِبت  التفاصيل  أدّق  إنَّ  الزوفا؟  يوحنا  يذكر  اإلسرائيليون ملاذا  فعندما كان  ا. 

مصر، كان ِف  لفرعون  اإلعتاق  ت مستعبدين  وطاهر    وسيلة  عيب  بال  محل  وكان دم  الباب.  عند  حوض  ِف  موضوعاا 
 على الشعب غمس ضمة من الزوفا ِف ذلك الدم ودهن عتبة الباب العليا والقائمتْي على شكل صليب. 

يَع ُشُيوِخ ِإْسرَائِيَل  "  ا حِبََسِب َعَشائِرُِكْم َواْذحَبُوا اْلِفْصَح. َفَدَعا ُموَسى مجَِ َوقَاَل هَلُُم: »اْسَحُبوا َوُخُذوا َلُكْم َغَنما
وا اْلَعتَ َبَة اْلُعْلَيا َواْلَقائَِمَتْْيِ ِبِ  ِم الَِّذي ِف الطَّْسِت َوُمسُّ ِم الَِّذي ِف الطَّْسِت. َوُخُذوا َِبَقَة ُزوفَا َواْغِمُسوَها ِف الدَّ لدَّ

َباِح، وَ   أَنْ ُتْم الَ خَيْرُْج َأَحٌد ِمْنُكْم ِمْن َِبِب بَ ْيِتِه َحىتَّ الصَّ
َم َعَلى اْلَعتَ َبِة اْلُعْلَيا َواْلَقائَِمَتْْيِ    يَ ْعُْبُ الرَّبُّ َعِن اْلَباِب َواَل فَِإنَّ الرَّبَّ جَيَْتاُز لَِيْضِرَب اْلِمْصرِيَِّْي. َفِحَْي يَ َرى الدَّ

  (23-21:12)خروج     "ِلَك َيْدُخُل بُ ُيوَتُكْم لَِيْضِرَب.َيدَُع اْلُمهْ 
كذلك (.  5:31ُيمي ذلك البيت وال يسمح للمالك امل  ُهلك أن يدخله )إشعياء   الدم  يرى هللا   كان  حْيو   

ي   (31:31)إرمياء   دم العهد  اْلديد فإنَّ   ة الرّب وأنَّنا حترَّرًن   يغطِّ  ِبلكامل من إبليس حياتنا الروحيَّة معلناا أنَّنا خاصَّ
 )فرعون( ومن العامل )مصر(. 

 
ا َأَخَذ َيُسوُع اْلَْلَّ قَاَل:»َقْد أُْكِمَل«.":  القول السادس  ( 30:19)يوحنا    " فَ َلمَّ

شعر يسوع أنَّ الوقت قد حان، وَتْبًن األًنجيل اإليزائيَّة الثالث )مىت ومرقس ولوقا( أنَّ يسوع صرخ   
اليت تفوَّه   tetelestaiرون ما قاله. لكنَّ يوحنا هو الوحيد الذي يذكر الكلمة اليوًننية  بصوت عظيم، لكنَّهم ال يذك 

 هبا يسوع، وقد تُرمِجت إَل عبارة "قد أُكمل". ومل تكن صرخة إعياء، بل صرخة إنتصار. رفع جسده للمرَّة األخرية 
 

1 “The Crucifixion of Jesus: The Passion of Christ from a Medical Point of View,” Arizona Medicine, Vol.22, No.3 (March 

1965), 183-87. 



 11 

ُتستخدم   tetelestai. وكانت كلمة   ومأل رئتيه ِبهلواء وصرخ بصوت عظيم كي تسمعه كّل املسكونة:"قد أُكمل" 
ِف نظام امل  ُحاسبة ِف اللغة اليوًننية العاميَّة. فعندما كان أحدهم يدفع دينه ِبلكامل يكون بذلك   ِف ذلك الوقت 
tetelestai  ق؛ وهو ليس ّناية عاديَّة، بل ّناية أدَّت اهلدف ِبل، ما يعين كمال. أنَّ األمر إنتهى أو إكتمل أو حتقَّ

ق    2ِبلكامل كدفع قيمة ضريبة أو جزية معيَّنة. عين أن يُدفع مبلغ معْيَّ وهو ي كانت تلك صرخة إنتصار! لقد حتقَّ
وال عجب أنَّه صرخ أبعلى صوته فقد أراد  اهلدف، وُدِفع الدين ِبلكامل. ال دين على شعب هللا بعد، بل هم أحرار!

 ت عدالة هللا ودينونته.  . لقد متَّ أن يعلم العامل أنَّ دين اْلطيَّة قد ُدِفع 
 

تتعاَل ِف اْللجثة حْي نطق بكلماته األخرية على الصليب:   يسوع   : كانت ما تزال أصداء صرخةالقول السابع
الروح بعد   وأسلم يسوع.  ( 46:23" )لوقا  َوًَنَدى َيُسوُع ِبَصْوٍت َعِظيٍم َوقَاَل: »ََي أَبَ َتاُه، ِف َيَدْيَك َأْستَ ْودُِع ُروِحي«."

 له السابع. قو 
 

د أن أسألك اليوم، ما هو وضع دَ  د  نِ يْ أوَّ املسيح دينك، لكنَّك ستبقى ِف خطاَيك ك؟ هل هو ثقيل عليك؟ لقد سدَّ
 ما مل حتصل على الغفران. 

  
، أنَّ رجالا يُدعى جورج ويلسون من والية فيالدلفيا إقتحم مكتب الْبيد ليسرقه وقتل 1829حدث ِف العام  

ل بعض أصدقائه طالبْي العفو من   رجالا بينما كان ا. فتدخَّ ة. قُِبض عليه، وُوِجد م  ُذنباا، وُحِكم ِبملوت شنقا يقوم ِبملهمَّ
رئيس اْلمهوريَّة أندرو جاكسون، وحصلوا عليه. لكن عندما أُخْب ويلسون أبمر العفو، رفض قبوله! ومل يكن إبمكان 

ه األمر فلجأ إَل   .عنهاحلكم على رجل متَّ العفو    تنفيذضابط األمن   فأرسل رسالة إَل الرئيس جاكسون الذي حريَّ
ا قائالا إنَّ العفو هو جمرَّد ورقة ال قيمة له ما مل يقبله الشخص  احملكمة العليا للبتِّ ِف أمره. وأبرم رئيس احملكمة حكما

ه ال يعود ميلك أيَّة قيمة. املعين ِف األمر. من الصعب قبول فكرة إنسان حمكوم ِبإلعدام يرفض العفو، لكن إذا رفض
فكان جيب تنفيذ حكم املوت جبورج ويلسون، فمات ِبلرغم من أنَّ ورقة العفو كانت مطروحة على مكتب ضابط 

مه لك رئيس القضاة إله هذا الكون؟ األمن.   3 ماذا ستفعل أنت بشأن العفو الكامل الذي قدَّ
 

أ   حْي  حدث  ما  حول  بفكرة  ة  القصَّ هذه  أختم  أن  ِف أريد  فكِّر  يسوع.  ثياب  على  قرعة  اْلنود  لقى 
عن   ليموت  يتأملَّ  يسوع  يكَتثوااألمر. كان  مل  لكنَّهم  الرجال،  أبمله.   هؤالء  آهبْي  غري  يلعبون  بل كانوا  لألمر، 

 
2 Key Word Study Bible, AMG Publishers. Key Word 5464, Page 1679. 
3 1500 Illustrations for Biblical Preaching. Edited by Michael Green. Published by Baker Books. Page 317.  
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وأنَّه   احملّك  على  األبدي كان  مصريهم  أنَّ  يالحظوا  ومل  م،  األَيَّ عادَيًّ كباقي  ا  يوما هلم  ِبلنسبة  اليوم  ذلك  وكان 
ا بتصّرفهم األًنن. لقد شعروا ِبلْبد، و  لمسيح.  لالعامل    يكّنه  هذه صورة عن شعور الالمباالة الذي كان متعلِّقا

مع  وتتجاوب  ا  موقفا تتخذ  أن  عليك  جيب  أنَّه  تعرف  أن  عليك  ا.  مهمًّ يكن  مل  ُيصل  ما  وكأنَّ  يلعبون  كانوا 
جتاه ذ ال فعلك  ردَّة  هي  ما  عنك.  املسيح  مها  قدَّ اليت  الطاولة    بيحة  على  ملقى  ستَتكه  هل  لك؟  م  املقدَّ العفو 

 كما فعل جورج ويلسون؟  
  
إبنك   شخص  ِف  ظهرًت  اللتْي  الفائقة  ورمحتك  العظيمة  حمبَّتك  أجل  من  أشكرك  اآلب،  أيها  صالة: 

عنَّا بدالا  مات  حياالذي  م  أقدِّ ا.  جديدا إنساًنا  وإجعلين  خطيَّة  من كلِّ  رن  طهِّ تساحمين!  أن  أرجوك  لك .  ِت 
  ! . آمْياليت كبَّلتين  الروحيَّةُوَثق  ال وأريد أن أحترَّر من  
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