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 ينبيغ معرفتها عن الصليب حقائق 10
 يرناباتريك رشبقلم 

 
 اشرتك فيه األقانيم اثلالثة: دث الصليب ح. 1

بكللالصليبليعلنلذلالل.ىلعلحنولمنقطعلانلظريلباثلالوثلاألقدسلوالصليباإليمانلاملسييحللتَشَّكلي
لللرسأل.تأكيدلعنلاثلالوث لملشيئةللاالبن لعليلخلصلالعالم،لوخضلاالبنَللاهلللاآلب  لالروح للقيطب ل،لواآلب 

لل.ألتباعلالربليسوعلفداء لعمللاللالقدس لوعيَلالفداء ل1)أفسسللاآلبنهلسبق لوتمَلل،(3-6: لاالبنمه
ل) ل1أفسس للالروحلقهطبَلول،(7-10: ل)القدس ل1أفسس ليمسكل(.13-14: لاالبنَلللم خضعللواالبنل،اهلل 
لل لل.آلب  لذلك، لومع لالليقدم لل.ذبيحةلالبنَلالاآلب  لوالروحيتحد لواالبن للاآلب لامليف عيللفل.عينهاشيئة

 مشيئةلاثلالثةلأقانيم.لانهأوحده،لإالللاالبنلاينفردلبهلاذلبيحةالرغملمنلأنل

 :رواية الكتاب املقدسالصليب لُب . 2

لصليبكتابل للمقدسلدون لكتابلمقدسلدونروةذكتابلمقدسلدونلهو لكنهايةل، تابلمقدسل،
وحدهلموتلل؛منلسفرلاتلكوينل3اللبدلمنلإيقافلدوامةلاخلطيةلاليتلبدأتليفلاإلصحاحل.لحللدون

ل لاهلاويةلهذه. لودفعلاثلمنلعنلاملسيحلاذليليوقفلدوامة لالعالم لمحللالربليسوعلخطية يفلجسده،
لؤسسيللاجلديدلوداوداجلديد،لوموىسللاجلديد،لوإبراهيمل،اجلديدليقوملآدم.لعندلالصليب،لالعالملأمجع

معرفةللقوللإنهلالليريدعدملفعلبولسلالرسولللوهذالد.لاجديد لوملكوت الجديدة،للواعئلة للجديدة،لبرشية ل
وعَللإاَلل"،لبللجتسدلالربليسوعلوقيامتهلوصعودهلأيليشءلإال يحَلاليَس  :ل2كورنثوسلل1)ل"َمْصل وب الَوإ يَاه لللَْمس 

ل2 ل(. لت علن للم لفاحلكمة لمنلأول،لالصليبىلعلأسىملأول،الصليبلوراءفيما ليفلالصليبلأحط ْ لبل ،
 الصليبلذاته.
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 :يف امللكوت سلطانتعريف ال اعدأالصليب . 3

الفشَلي ك ترويلاألسفارلاملسيح.للبيدثلصليفلحالربليسوعلحبلوللملكوتلاهللللإعالنعنللقطع 
لاألرضلةاملقدس لىلع لكه لم  لعن لاهلل لسيعلن لوحل.كيف لآلدم لأولك لمسؤويلةلقد لاألرضللواء حكم
للكنهمالحاواللاالستالءلىلعلهذالطلعليهاوالتسلَل ل3)تكوينللنلفسيهماالسلطانللكممثلنيلهل، ل.(5:

لكلاهلللعليها.للرفضتاليتلدينةلامليهللبابلل.ويفلالواقعلسارلأبنائهمالىلعلنهجهما لجاءلاملسيحبينمالم 
لطانلبإظهارهلالقوةلمنلخالللالضعفلأاعدولبصفتهلاالبنلاحلقييق وةلالقلفهوللمليستأثرل.تعريفلالس 

الللجميعلارصول.(6-5:ل2نفسهل)فيليبللأخىلمثللآدم،لبلل ل)فيليبل،لذللكليتعظملخادم  لىلعلالّك  :ل2ملًك 
9-11.) 

 :بالعهد اجلديد جاءالصليب . 4

اجلماعةللتأسسفبجسدهلوبدمهلتل.ملبالعهدلاجلديدحلالربليسوعلأنلموتهلسي قد لوَضلليفلالعشاءلاألخري
لاجلديدة لمع لعهَدا لبقطعهم لبادلم لي َرش لإرسائيل لشعب لاكن لومثلما ليهوه. ليفل، لأعضاء  لاتلالميذ يعد

لب لالعهد لمجاعة لاملسيح. لدم لالسكب لاجلديد لالعهد لمجاعة لحتمل لقلوبهملرشيعةاآلن، ليف لمكتوبة
 (.34-33:ل31)إرمياللالقدسلالروحلعطيةلبسببلومجيعهمليعرفونلالرب

 :اخلطية واملوت نترص ىلعأالصليب . 5

الأماملالبرشيةل)كولويسللاذليلوقفلادلينلَصكالصليبللمىح ىلعلالصليب،لمحللالربل(.ل14:ل2اعئق 
ل) لواملوت لاخلطية لعن لحنن لنلموت لجسده، ليف لخطايانا لل1يسوع ل(24ل:2بطرس لاخلطيةل. للعنة نزلت

 
أ

ليسوع لالرب لىلع للواملوت ل)غالطية لإبراهيم لبراكت لحنن ل3نلنال ل13: لوالقيامةل(. لالصليب لفهم يعد
الهنا،لألن ْلالْبت ل عَلالاملسيحلوقيامتهلبموتلهكحدثلواحدلمهم  لل  (.55-54:ل15كورنثوسلل1)لَغلَبَة للإ َلللَموْت 

 :الشيطان قهرالصليب . 6

لمةلالروحية الفوقلالصليب،للملينترصلالربليسوعلىلعلاخلطيةلواملوتلفحسب،لبللقهرلقواتلالظ  ل.أيض 
للأىلعلانفجارلوقع لاقتحمتلاجل لجثة؛ لوااكرسةلاللمثيللقوة لالعالَم، لأقوىلهلا ا السحرلىلعلنترصلسحر 

لالَجَردَللإ ذْلل.القديم َياَسات  نيَلاوَلللر  مْلللَساَلط  ْشَهَره 
َ
ا،لأ َهار  الج  مْللَظاف ر  .ل(14:ل2)كولويسل أيلالصليب،لف يه للب ه 

لقاملالربليسوعلمنلعندم للَفْوَقلليفلالسماوياتجلسلعنليمنيلاآلبللاألمواتا َياَسة للك   لَْطان للر  لوَس 
يَادَللَوق َوة ل ل.(21-20:ل1)أفسسللة لوَس 
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 :يلبدالصليب . 7

لل،حملنال،الصليبلعمللمنلأجلنا لاملسبديللعنا. لوضع لفهو لخرافه. لمحللذبيحتنايحلحياتهلمنلأجل
وََذا" لله  يالهلل لالمَحَل  يَةَلليَْرَفع للذَل  اومثلمالرفعلإبراهيمل(.ل29:ل1ليوحنا"ل)لَْعالَم لالَخط  لعينيهلونظرلورأىلكبش 

العنلابنهل)تكوينل رقةلعوض  الننظرلإللالربليسوعلونراهل13:ل22يلقدمهلحم  حملنا.للاحلاَلل(،لحننلأيض 
ستعبدينلحَلل(،لأيلإنهل13:ل3صارللعنةلمنلأجلنال)غالطيةل وعبدةلل،والعصاةلاملتمردينل،حمللمجيعلالم 

لل،األوثان لفمنلثمإذالاكنلقهرلالقواتلالروحيةلهولالغاوالقتلة. للاابلديلةلأساس لتعدللية، ذالهلأولقاعدة
ل ل)غالطية ل1االنتصار ل4: لالعقابية(. ل)ابلديلة لالعظيم لاتلبادل ليمثل لال لابلديلة(ل-"الصليب الكفارة

الاالنتقاللالعظيمبللل،فحسب  ."(ألياملاألخريةاإللنتقاللاال)لأيض 

 :عند العالم جهالةالصليب  .8

ل) لإس ليب ليب لحمطة سلسالت لم  لإحدى ل"PBSيف لالراوي: لقال لاتللفزيونية لادليانةل( لاملسيحية تعد
ل لالوحيدة لالرئيسية لإهلها لآالم لجوهرها لنواة لمنهاليت للرَلاقل."والوضع لالرسول لرسالةبولس ْلالأن لل يح  لَمس 

ود ليهللَمْصل وب ا ة ،لل لْيَه  ل)لَول لْي ونَان ي نيَللَعْْثَ ليستلبالرسالةلاجلذابةلبطبيعتها،لل.(23:ل1كورنثوسلل1َجَهالَة 
،لوالكراهية،لعقالنيةالالينظرلالعالملإللالصليبلفريىلالضعف،لونناللعيونلالرؤيةلالروحية.للإللأن
ل.لذلاتلعنهالاكنتلجهالةلالصليبلأرسعلأمرلبدييهلإبانلالعقودلاألوىللللحركةلاملسيحيةزئاز.لواالشم

ايفلموتلاملسيحلفحسب،لبلليفلطريقةلموتهللهانةاإلللملتكن  .أيض 

 :والوحدة ،واملصاحلة ،الصليب حيقق السالم. 9

لللعالملأمجعلللمصاحلةلمعلاآلبليف لاذليلسىعلخلفهلل.الصليبلتسنحلالفرصة لالسالم وجندليفلادلم
لالبرشالعالم لمجيع لووحدة ل"ل.، يَاج  لالس  لَحائ َط لَوَنَقَض ا، د  لَواح  لاالْثننَْي  لَجَعَل ي لاذَل  نَا، لَسالَم  َو له  َن

َ
أل

َطل تَوَس  لل"الْم  ل2)أفسس ل(14: لالصليبلل،سالمهلأول،العالملمصاحلةلتتحققلال. لبدم لسوى لوحدته أو
 .انسجامالللبدونلدمل.(20:ل1)كولويسل

 :ملؤمننيالصليب يعين االستعداد للموت عند ا. 10

َرادَلل"إ نْللقاللهلمالربليسوعلتلالميذهلرضورةلآالمه،للوَضحبعدمال
َ
َحد للأ

َ
نْللأ

َ
َللأ ت 

ْ
لليَأ رْللَوَرائ  لَنْفَسه للفَلْي نْك 

ْلل "لَصل يبَه للَوََيْم  لَوَيتْبَْعِن  اجسَل. يفلموكبلليفلمسريتهراحئةلموتللدلبولسلالصليبليفلخدمتهلصائر 
ل2كورنثوسلل2انل رصةل) لبتلمعلاملسيحللنهلقالإل(،لحىت14-17: ل2)غالطيةلص  بولسللملللكنل(.20:

ل لاخلاصة لخدمته ليف لالصليب لفقطَيمل لبل لاملسيحللهوجَل، لفكر لفيهم ليلكن لاجلديدة لفيليب كنيسة
ل ل2)فيليب لهو5: لاذلي لل( ل)فيليب لالصليب لىلع لواتضاعه لاملسيح ل2خضوع ل8: لثمنل(. لليس فالصليب
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زملالشيطاحسب،لفلخطيتنا ليبالصلكمالقالتلروتليدجل"ل.املسيحيةلمنظورهولشّكلو،لبللنحيثله 
ل."...لأهميتهلاحلقيقيةآخر،لالسمةلالفريدةلاليتلتعطيلأليلأمرلمعيارلأصالةلاملسيحيةهول

ل

  (.Crossway) تملترمجةلهذهلاملقالةلبعدلاحلصوللىلعلاإلذنلمنلمؤسسة

 


