 10حقائق ينبيغ معرفتها عن الصليب
بقلم باتريك رشايرن

 .1الصليب حدث اشرتك فيه األقانيم اثلالثة:
َ َ
شّكلاإليمانلاملسييحل ىلعلحنولمنقطعلانلظريلباثلالوثلاألقدسلوالصليب.لذلاليعلنلالصليبلبكلل
يت ل
االبن ليلخلصلالعالم،لوخضعلاالبنل لملشيئةلاآلبل،لويطبلق لالروحلل
تأكيدلعنلاثلالوث .لأرسل لاهلللاآلبل ل َل
وتممهلاالبنل
لوعينهلاآلب ل(أفسسل :1ل ،)6-3ل َل
القدس لعمللالفداءل لألتباعلالربليسوع .لالفداءلسبق َل
لاالبن ،لواالبن لخضعل
َل
طبَقه لالروح لالقدس ل(أفسس ل :1ل .)14- 13للم ليمسك لاهلل
(أفسس ل :1ل ،)10-7لو ل
البن لذبيحة .ليتحد لاآلب لواالبن لوالروح ليف لاملشيئة لعينها .لفعيلل
لآلبل .لومع لذلك ،لال ليقدم لاآلبل لا َل

الرغملمنلأنلاذلبيحةلينفردلبهالاالبنلوحده،لإاللأنهالمشيئةلاثلالثةلأقانيم.
ُ
 .2الصليب لب رواية الكتاب املقدس:
كتابلمقدسلدون لصليب لهولكتابلمقدسلدونلذروة ،لكتابلمقدسلدون لنهاية،لكتابلمقدسل
دون لحل.ل اللبدلمنلإيقافلدوامةلاخلطيةلاليتلبدأتليفلاإلصحاحل 3لمنلسفرلاتلكوين؛ لوحدهلموتل
املسيحلاذليليوقفلدوامة لاهلاويةلهذه.ل يف لجسده ،لمحللالربليسوعلخطيةلالعالم لودفعلاثلمن لعنل
العالملأمجع.لعندلالصليب،ليقوملآدملاجلديد،لوإبراهيملاجلديد،لوموىسلاجلديد،لوداودلاجلديدليلؤسسل
برشيةللجديدة،لواعئلةللجديدة،لوملكوتالجديدلا.لوهذالدفعلبولسلالرسولللعدملقوللإنهلالليريدلمعرفةل
َ َ َ ْ
ْ
يحل َوإيَاهلل َمصلوبا"ل(1لكورنثوسل:2ل
وعلال َمس َل
إالليس ل
أيليشءلإاللجتسدلالربليسوعلوقيامتهلوصعوده،لبلل" ل

ْ
 .)2لفاحلكمة للم لتعلن لفيما لوراء لالصليب ،لأو لأسىم لىلع لالصليب ،لأو لأحط لمن لالصليب ،لبل ليفل
الصليبلذاته.

1

 .3الصليب أاعد تعريف السلطان يف امللكوت:
َ
شف لقطعا لعنلإعالن لالربليسوعلحبلوللملكوتلاهللليفلحدثلصليب لاملسيح.لترويلاألسفارل
يك ل
املقدسة لكيف لسيعلن لاهلل لعن لملكه لىلع لاألرض .للقد لأولك لآلدم لوحواء لمسؤويلة لحكم لاألرضل
َ
والتسلطلعليها لكممثلنيلهل،للكنهمالحاواللاالستالءلىلعلهذا لالسلطانلنلفسيهما ل(تكوينل:3ل.)5ل
ل
ويفلالواقعلسارلأبنائهمالىلعلنهجهما.لبابل ليهلاملدينةلاليتلرفضتلملكلاهلللعليها.لبينمالجاءلاملسيحل
بصفتهلاالبنلاحلقييق لوأاعد لتعريفلالسلطانلبإظهارهلالقوةلمنلخالللالضعف .لفهوللمليستأثر لالقوةل
مثللآدم،لبللأخىللنفسهل(فيليبل:2ل.)6-5لوصارلخادمالللجميع،لذللكليتعظململًكلىلعلالّكل(فيليبل:2ل
.)11-9
 .4الصليب جاء بالعهد اجلديد:
َ
وضحلالربليسوعلأنلموتهلسيقدلملبالعهدلاجلديد.لفبجسدهلوبدمهلتتأسسلاجلماعةل
يفلالعشاءلاألخريل ل
َ
لعهدا لمع ليهوه ،ليعد لاتلالميذ لأعضاء ليفل
اجلديدة .لومثلما لاكن لشعب لإرسائيل لي َرش لبادلم لبقطعهم
مجاعة لالعهد لبسكب لدم لاملسيح .لاآلن ،لحتمل لمجاعة لالعهد لاجلديد لالرشيعة لمكتوبة ليف لقلوبهمل
ومجيعهمليعرفونلالربلبسببلعطيةلالروحلالقدسل(إرميال:31ل.)34-33
 .5الصليب أنترص ىلع اخلطية واملوت:
مىح لالصليبل َصك لادلين لاذليلوقف لاعئقالأماملالبرشيةل(كولويسل:2ل.)14لىلعلالصليب،لمحللالربل
يسوع لخطايانا ليف لجسده ،لنلموت لحنن لعن لاخلطية لواملوت ل( 1لبطرس ل :2ل .)24لأنزلت للعنة لاخلطيةل
واملوت لىلع لالرب ليسوع لنلنال لحنن لبراكت لإبراهيم ل(غالطية ل :3ل .)13ليعد لفهم لالصليب لوالقيامةل
ْ َ َْ ْ َ َ َ
للغلبَةلل(1لكورنثوسل:15ل.)55-54
كحدثلواحدلمهمالهنا،لألنهلبموتلاملسيحلوقيامتهلابتل لعلالموتللإ ل
 .6الصليب قهر الشيطان:
فوقلالصليب،للملينترصلالربليسوعلىلعلاخلطيةلواملوتلفحسب،لبللقهرلقواتلالظلمةلالروحيةلأيضا.ل
َ
هلالالعالم،لوانترصلسحرالأقوىلىلعلالسحرل
وقع لانفجار لأىلع لاجللجثة؛لاقتحمتلقوةلاكرسةلاللمثيلل
َ َ َ َ َْ
َ
القديم .لإ ْلذ ل َج َر َلد لالر َي َ
ني لأش َه َره ْلم لج َهارا ،لظافرا لبه ْلم لفيهل،لأيلالصليب (كولويسل:2ل.)14ل
اساتل ل لوالسالط ل
ْ
َ َ
ق لكل لر َي َ
اسةل ل َوسل َطانلل
عندمالقاملالربليسوعلمنلاألموات لجلسلعنليمنيلاآلبليفلالسماويات لف ْو ل

َ
ادةلل(أفسسل:1ل .)21-20ل
َوق َوةلل َوسيَ ل
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 .7الصليب بديل:
الصليبلعمللمنلأجلنا ،لحملنا ،لبديللعنا.لوضع لاملسيح لحياتهلمنلأجل لخرافه .لفهو لمحللذبيحتنال
َ
َ َ َ ْ َ
"ه َو َذا ل َ َ
محلللاهللللاذليليَ ْرفعللخطيَ لةلال َعالمل"ل(يوحنال:1ل.)29لومثلمالرفعلإبراهيملعينيهلونظرلورأىلكبشال
َ
احلال لحملنا.ل
يلقدمهلحمرقةلعوضالعنلابنهل(تكوينل:22ل،)13لحننلأيضالننظرلإللالربليسوعلونراهل ل
َ
حللحمللمجيعلالمستعبدين،لوالعصاةلاملتمردين،لوعبدةل
صارللعنةلمنلأجلنال(غالطيةل:3ل،)13لأيلإنهل ل
األوثان ،لوالقتلة.لإذالاكنلقهرلالقواتلالروحيةلهولالغاية،لفمنلثم لتعدلابلديلةلأساسلا لأولقاعدةلهلذال
االنتصار ل(غالطية ل :1ل .)4ل"الصليب لال ليمثل لاتلبادل لالعظيم ل(ابلديلة لالعقابية-الكفارة لابلديلة)ل
فحسب،لبللاالنتقاللالعظيملأيضال(االنتقاللإللاألياملاألخرية)".
 .8الصليب جهالة عند العالم:
يف لإحدى لمسلسالت لحمطة ليب ليب لإس ل( )PBSلاتللفزيونية لقال لالراوي :ل"تعد لاملسيحية لادليانةل
ْ
الرئيسية لالوحيدة لاليت لنواة لجوهرها لآالم لإهلها لوالوضع لمنه" .لاق َلر لبولس لالرسول لأن لرسالة لال َمسيحلل
َ
ْ َ
َم ْصلوبا ليهلللْيَهودل ل َع ْ َ
ني ل َج َهالة ل( 1لكورنثوسل:1ل .)23لليستلبالرسالةلاجلذابةلبطبيعتها،ل
ْثة ،ل َولليوناني َل
إللأنلنناللعيونلالرؤيةلالروحية.لينظرلالعالملإللالصليبلفريىلالضعف،لوالالعقالنية،لوالكراهية،ل
واالشمزئاز.لإبانلالعقودلاألوىللللحركةلاملسيحيةلاكنتلجهالةلالصليبلأرسعلأمرلبدييهللذلاتلعنها.ل
لملتكنلاإلهانةليفلموتلاملسيحلفحسب،لبلليفلطريقةلموتهلأيضا.
 .9الصليب حيقق السالم ،واملصاحلة ،والوحدة:
يف ل الصليبلتسنحلالفرصةلللعالملأمجعلللمصاحلةلمعلاآلب .لوجندليفلادلملالسالم لاذليلسىعلخلفهل
َ
َ َ َ َ َ
ْ
َ َ
لو َن َق َض َ
لواحداَ ،
لاالثنَ ْني َ
لحائ َط لالسيَاجل
لج َعل
لسالمنَا ،لاذلي
العالم ،لووحدة لمجيع لالبرش .ل"ألن لهو
ْ
ط" ل(أفسس ل :2ل .)14لال لتتحقق لمصاحلة لالعالم ،لأو لسالمه ،ل أو لوحدته لسوى لبدم لالصليبل
المتَ َوس َ ل
(كولويسل:1ل.)20لبدونلدملاللانسجام.
 .10الصليب يعين االستعداد للموت عند املؤمنني:

ْ ََ َ َ َ َ ْ ْ
َْ
َْ ْ
َ
ت ل َو َرائل لفلينك ْلر لنف َسهلل
ن ليَأ َل
اد لأحدل لأ ل
ن لأر ل
بعدمالوضح لالربليسوعلتلالميذهلرضورةلآالمه،لقاللهلم ل"إ ل
َْ ْ
ْ ْ
جسدلبولسلالصليبليفلخدمتهلصائرا لراحئةلموتليفلمسريته ليفلموكبل
ل ل َصليبَهل ل َو َيتبَعِن" .ل َل
َوَيم ل
انلرصةل( 2لكورنثوسل:2ل،)17-14لحىت لإنهلقال لمعلاملسيحلصلبتل(غالطيةل:2ل .)20للكن لبولسللمل
وجه ل كنيسة لفيليب لاجلديدة ليلكن لفيهم لفكر لاملسيحل
َيمل لالصليب ليف لخدمته لاخلاصة لفقط ،لبل ل َل
(فيليب ل :2ل )5لاذلي لهو لخضوع لاملسيح لواتضاعه لىلع لالصليب ل(فيليب ل :2ل .)8لفالصليب لليس لثمنل
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خطيتنالفحسب،لحيثلهزملالشيطان،لبللهولشّكلومنظورلاملسيحية.لكمالقالتلروتليدجل"الصليبل
هولمعيارلأصالةلاملسيحية،لالسمةلالفريدةلاليتلتعطيلأليلأمرلآخر...لأهميتهلاحلقيقية" .ل
ل
تملترمجةلهذهلاملقالةلبعدلاحلصوللىلعلاإلذنلمنلمؤسسة (.)Crossway
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