اإلس َخري ِ
وط َّي ،وانتحار من الشيطان ،وخالص العالم
يهوذا ِ ْ ْ ُ
لوقا 6-1: 22
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1وَقرب ِعيد اْلَف ِط ِ َّ ِ
ِ
ون ُه ،ألََّن ُه ْم َخاُفوا
اء اْل َك َه َن ِة َواْل َكتََب ُة َي ْ
ف َيْقُتُل َ
َ َُ ُ
ال َل ُه اْلف ْص ُحَ .و َك َ
طُلُبو َن َك ْي َ
ير ،الذي ُيَق ُ
ان ُرَؤ َس ُ
َّ
الش ْع َب.

اإلسخري ِ
َّ ِ
وط َّي ،وهو ِمن جمَل ِة اال ْثني ع َشرَ 4 .فمضى وتَ َكَّلم مع رؤس ِ
ط ِ
َ 3ف َد َخل َّ
اء
الش ْي َ ُ
ان في َي ُهوَذا الذي ُي ْد َعى ِ ْ َ ْ ُ
َْ َ َ
َ
َ َُ ْ ُ ْ
َ َ َ َ ََ ََُ
6
5
ِ
ِ
ِ
ِ
وه ِف َّ
صة لُِي َسلِ َم ُه
وه أ َْن ُي ْع ُ
اع َد ُه ْمَ .و َك َ
ضةَ .ف َو َ
ف ُي َسل ُم ُه إَِل ْي ِه ْمَ .فَف ِر ُحوا َو َع َ
اْل َك َه َنة َوُقَّواد اْل ُج ْند َك ْي َ
طُ
اه ُد ُ
ان َي ْطُل ُب ُف ْر َ

ِإَل ْي ِه ْم ِخْلوا ِم ْن َج ْم ٍع.

هذه هي العظة األخيرة في سلسلة تدعى خطايا مذهلة وغرضها العالمي لمجد المسيح .والهدف كان إظهار
ّ
أن م ار ار وتك ار ار في تاريخ العالم ،الخطايا الق اررات المصيرية التي غيرت مجرى التاريخ لم تلغي وإنما فقط
أتمت المقاصد هللا العالمية لتمجيد ابنه وخالص شعبه.
صالتي هي أنه ،عندما تأخذ هذه المشاهد التاريخية العظيمة لسيادة هللا على الخطية مكانها في عقلك
تأثير عمليا عميقاُ في جعلك قويا في وجه األخزان التي تلهث األنفاس وجعلك شجاعا
ا
المجدد ،يكون لذلك
للمسيح في مواجهة المعارضة الخطيرة .قوة ممجدة للمسيح في وقت الشدة وشجاعة ممجدة للمسيح في وقت
الصراع .أصلي أن ينسج الرب أسالك من الصلب والحرير في نسيج روحك.
أكثر خطية مذهلة في التاريخ :قتل المسيح
الخطيئة األكثر إثارة التي ارتكبت من أي وقت مضى في تاريخ العالم هي القتل الوحشي ليسوع المسيح،
االبن اإللهي هلل والكامل من الناحية األخالقية صاحب االستحقاق الغير حدود .وربما كان أكثر فعل خسيس
في عملية القتل هذه هي خيانة المسيح من أحد أصدقائه المقربين ،يهوذا االسخريوطي.
وكان يهوذا واحد من الرسل االثني عشر الذين قد اختارهم المسيح شخصيا والذين كانوا مع المسيح طوال
خدمته الجهارية .وكان يعهد إليه صندوق النقود لكل المجموعة (يوحنا  .)29 :13كان قريبا بما فيه الكفاية
من المسيح في العشاء األخير لغمس الخبز معه في نفس الصحفة (مرقس .)20 :14
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" َد َخ َل َّ
ان ِفي َي ُهوَذا":
الشْي َ
طُ
ط ِ
في ليلة العشاء األخير ،يخبرنا لوقا في لوقا  6-3 :22أنه " َد َخل َّ
ضى َوتَ َكَّل َم َم َع
ان في َي ُهوَذاَ ...ف َم َ
الش ْي َ ُ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
وه ِف َّ
ان
اه ُدوُه أ َْن ُي ْع ُ
اع َد ُه ْمَ .و َك َ
ضةَ .ف َو َ
ف ُي َسل ُم ُه [المسيح] ِإلَ ْي ِه ْمَ .فَف ِر ُحوا َو َع َ
ُرَؤ َساء اْل َك َه َنة َوُقَّواد اْل ُج ْند َك ْي َ
طُ
صة لُِي َسلِ َم ُه ِإَل ْي ِه ْم ِخْلوا ِم ْن َج ْم ٍع ".وفي وقت الحق قاد السلطات إلى المسيح في بستان َج ْث َس ْي َم ِاني
َي ْطُل ُب ُف ْر َ

وباع المسيح بقبلة (لوقا  .)48-47 :22وبهذاُ ،ختم موت المسيح.

عندما يقول لنا لوقا في اآلية  3أنه " َد َخل َّ
ان ِفي َي ُهوَذا" ،تأتي العديد من األسئلة إلى أذهاننا )1 .أوال
الش ْي َ
طُ
َ

هو ما إذا كان الشيطان مجرد أنه تسيد على يهوذا الصالح أم ما إذا كان يهوذا يسير بالفعل في خط
الشيطان والشيطان ببساطة قرر أنه اآلن هو الوقت المناسب )2 .سؤال أخر هو ،لماذا يفعل الشيطان ذلك

حيث أن موت وقيامة المسيح من شأنه أن يؤدي إلى هزيمة الشيطان النهائية ،وهناك سبب وجيه لالعتقاد
بأن الشيطان كان يعلم ذلك )3 .والسؤال الثالث واألهم هو :أين كان هللا عندما حدث هذا؟ ماذا كان دوره أو
عدم دوره في أكثر خطية مذهلة حدثت من أي وقت مضى؟ لذلك دعونا نجيب على هذه األسئلة على حدى.
 )1قوة الشيطان في انفعاالت يهوذا الخاطئة:
عندما يقول في لوقا  3 :22أنه " َد َخل َّ
ان ِفي َي ُهوَذا "،كيف لنا أن نفكر في إرادة يهوذا وقوة الشيطان؟
الش ْي َ
طُ
َ
لم يكن يهوذا متفرجا عندما دخل الشيطان فيه .يخبرنا يوحنا الرسول في يوحنا  6 :12أنه كان سارقا .عندما
ان ُي َبالِي
ال ه َذا َل ْي َس ألََّن ُه َك َ
اشتكى يهوذا أن مريم قد ضيعت المال في دهن المسيح ،علق يوحنا قائال " َق َ
الصندوق ِعنده ،و َكان يح ِمل ما يْلَقى ِف ِ
ِ
يه".
ان َس ِارقاَ ،و َك َ
ِباْلُفَق َراءَ ،ب ْل ألََّن ُه َك َ
ان ُّ ْ ُ ُ ْ َ ُ َ َ َ ْ ُ َ ُ
إذا كان هذا يبدوا وكأنه ال يصدق ،فقط فكر في السلوك الفاضح لمن يدعون قادة مسيحيين اليوم الذين
يستخدمون عطايا الخدمة لشراء ما قيمته  39000دوالر من المالبس من متجر واحد في السنة ،ويرسلون
أبنائهم في رحلة باشتراك  29000دوالر إلى جزر البهاما ،ويقودون سيارات لكزس بيضاء ومرسيدس حمراء.
عندما كان يجلس يهوذا بوجهه التقي المتدين بجوار المسيح ويذهب ليخرج الشياطين في اسم المسيح ،فإنه لم
يكن محبا با ار للمسيح .بل كان يحب المال .كان يحب السلطة والملذات التي يمكن أن يشتريها المال.
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يخبرنا بولس كيف يعمل ذلك جنبا إلى جنب مع قوة الشيطان .استمع إلى أفسس َ " 3-1 :2وأ َْنتُ ْم ِإ ْذ ُك ْنتُ ْم
َّ ِ
ِ
أَمواتا ِب ُّ
الذُن ِ
يها َق ْبال َح َس َب َد ْه ِر ه َذا اْل َعاَلمَِ ،ح َس َب َرِئ ِ
طِ
ان اْل َه َو ِاء [الحظ
يس ُسْل َ
وب َواْل َخ َ
ط َايا ،التي َسَل ْكتُ ْم ف َ
َْ
ِ ِ َّ ِ
الربط :أموات بالخطايا ،حسب الشيطان]ِ َّ ُّ ،
ِ
ِ
ين َن ْح ُن أ َْيضا َج ِميعا
اآلن في أ َْب َناء اْل َم ْعص َية ،الذ َ
الرو ِح الذي َي ْع َم ُل َ
الطِب ِ
ِ
ات اْلجس ِد واألَْف َك ِار ،وُكَّنا ِب َّ
املِين م ِش َيئ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ين
ض ِب َكاْل َباق َ
اء اْل َغ َ
َ
َ
ََ َ
صَّرْف َنا َق ْبال َب ْي َن ُه ْم في َش َه َوات َج َسد َناَ ،ع َ َ
تَ َ
يعة أ َْب َن َ
املِين م ِش َيئ ِ
ِ
ات اْل َج َس ِد َواألَْف َك ِار ،وبالتالي حسب َرِئ ِ
يس
أ َْيضا ".أموات بخطايانا ،سالكين في شهوات الجسدَ ،ع َ َ

طِ
ان اْل َه َو ِاء.
ُسْل َ

الشيطان ال يأسر الناس األبرياء .ال يوجد أناس أبرياء .الشيطان لديه قوة حين تسطو العواطف واالنفعاالت
الخاطئة .وكان يهوذا محبا للمال ،وكان يخفي ذلك في العالقة الزائفة الخارجية مع المسيح .ثم باعه بثالثين
قطعة من الفضة .كم من عشيرته مازال موجودا اليوم! ال تكن واحدا منهم .وال تنخدع بواحد منهم.
 )2دور الشيطان في تدميره الخاص:
السؤال الثاني هو لماذا من شأنه الشيطان أن يقود يهوذا إلى خيانة المسيح .أال يعلم أن موت وقيامة المسيح
من شأنه أن يؤدي إلى هزيمة الشيطان النهائية (كولوسي 15-13 :2؛ رؤيا )11 :12؟ هناك سبب وجيه
لالعتقاد بأن الشيطان كان يعلم ذلك.
عندما بدأ يسوع خدمته في طريقه إلى الصليب حاول الشيطان أن يحوله بعيدا عن طريق اآللم والتضحية.
في البرية ،جربه أن يحول الحجارة إلى خبز ،وأن يقفز من الهيكل ،وأن يحصل على حكم العالم عن طريق
عبادته (متى  .)11-1 :4والفكرة من وراء كل هذه التجارب هي :ال تسير في طريق اآللم والتضحية
والموت .استخدم قوتك للهروب من اآللم .إن كنت ابن هللا ،أظهر حقك في الملك .ويمكنني مساعدتك في
القيام بذلك .مهما فعلت ،ال تذهب إلى الصليب.
ثم هل تتذكر الوقت الذي تنبأ فيه المسيح أنه سيتألم كثي ار من شيوخ ورؤساء الكهنة ويقتل وانتهره بطرس،
اشاك َي َار ُّب! الَ َي ُكو ُن َل َك ه َذا!" (متى  .)22 :16وبعبارة أخرى ،أنا لن أسمح لك أن تقتل بهذه
وقال " َح َ
طان! أ َْن َت معثَرٌة لِي ،ألََّنك الَ تَهتَ ُّم ِبما هللِ ِ
لك ْن ِب َما
الطريقة .لم يثني المسيح عليه .بل قال" :ا ْذ َهب َعِني َي َ
َ
اش ْي َ ُ
َْ َ
ْ َ
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لِ َّلن ِ
اس" (متى  .)23 :16إعاقة المسيح من الذهاب إلى الصليب كان من عمل الشيطان .فالشيطان لم يكن
يريد أن المسيح ُيصلب .فسيكون خرابه.
ولكن هنا في لوقا  3 :22يدخل في يهوذا ويقوده إلى خيانة الرب ويأتي به إلى الصليب .لماذا التراجع؟
لماذا محاولة صرفه عن الصليب  ،ثم أخذ زمام المبادرة إلحضاره إلى الصليب؟ ال نعرف اإلجابة .هنا
محاولتي لإلجابة :رأى الشيطان جهوده لتحويل المسيح عن الصليب فاشلة .مرة بعد مرة ،أصر المسيح على
الطريق للصليب .كان وجهه ثابتا مثل الصوان أن يموت ،واستنتج الشيطان أنه ال يمكن منعه .لذلك قرر بما
إنه ال يستطيع منعه ،أن يجعله على األقل قبيحا ومؤلما ومفجعا بقدر اإلمكان .ليس الموت فقط ،ولكن
الموت على يد الخيانة .الموت بالتخلي عنه .الموت باإلنكار (راجع لوقا  .)32-31 :22إذا كان ال يمكن
منعه ،فسيجر اآلخرين إليها ،ويلحق ضر ار بقدر ما يستطيع .لقد كانت سلسلة من الخطايا المذهلة التي
جلبت المسيح إلى الصليب.
 )3دور هللا في قتل ابنه:
وهو ما يقودنا اآلن إلى السؤال الثالث واألخير واألهم :أين كان هللا عندما حدث هذا؟ أو بتعبير أدق :ما هو
دور هللا أو عدم دوره في الخطية األكثر إثارة التي حدث على اإلطالق ،قتل يسوع المسيح؟
ونصمت أي تكهنات فلسفية .آرائنا
لإلجابة على سؤال من هذا القبيل ينبغي لنا أن نضع أيدينا على أفواهنا ُ

ال ُيعتد بها هنا .كل ما يهم هو ما أظهره هللا نفسه لنا في كلمته .وأول ما ُيظهره لنا هو أن التفاصيل
المحيطة بموت المسيح قد تم التنبأ بها في كلمة هللا قبل حدوثها بمئات السنين.

المقدس أن أشرا ار سيرفضون المسيح عندما يأتي.
تنبأ الكتاب
ّ
ّ
َّ ِ
ُّ ِ
ض ُه
ال َل ُه ْم َي ُسو ُ
َما َق َأرْتُ ْم َقط في اْل ُكتُ ِب :اْل َح َجُر الذي َرَف َ
متى َ " 42 :21ق َ
ع (نقال عن مزمور « :)22 :118أ َ
الر ِب َكان ه َذا وهو ع ِج ِ
ْس َّ
َعُيِن َنا!"
الز ِاوَي ِة؟ ِم ْن ِقَب ِل َّ
يب في أ ْ
َ
اْل َبنَّ ُ
َ َُ َ ٌ
ص َار َأر َ
اؤو َن ُه َو َق ْد َ
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المقدس أم المسيح البد وأن ُيبغض.
تنبأ الكتاب
ّ
ّ
ِ
ِ
ِ
وب ُة ِفي َنام ِ
وس ِه ْمِ :إَّن ُه ْم
في يوحنا  25 :15اقتبس المسيح من مزمور  19 :35وقال "ل َك ْي تَت َّم اْل َكل َم ُة اْل َم ْكتُ َ
ُ
ضوِني ِبالَ َس َب ٍب".
أ َْب َغ ُ
المقدس أن التالميذ سيتخلوا عن المسيح.
ت ّنبأ الكتاب
ّ
ِ ِ ِ ِ َّ ِ
الر ِ
ِ
ُّ
اعي
َض ِر ُب َّ
وب :أَني أ ْ
في متى  31 :26يقتبس زكريا ُ " 7 :13كل ُك ْم تَ ُش ُّكو َن ف َّى في هذه اللْيَلة ،ألََّن ُه َم ْكتُ ٌ
َ
الرِعي ِ
ِ
َّة".
اف َّ
َفتَتََب َّد ُد خ َر ُ
سيطعن ولكن لن ُيكسر أي من عظامه.
تنبأ الكتاب
ّ
ّ
المقدس أن المسيح ُ
ط َع َن َج ْن َب ُه ِب َح ْرَب ٍة ...أل َّ
َن ه َذا
يقتبس يوحنا من مزمور  20 :34و زكريا  10 :12ويقولَ " :وا ِحدا ِم َن اْل َع ْس َك ِر َ
َكان لِيِت َّم اْل ِكتَاب اْلَق ِائل« :ع ْظم الَ ي ْكسر ِم ْنه» .وأَيضا يُق ِ
وه»".
ظُرو َن ِإَلى َّال ِذي َ
آخُرَ « :س َي ْن ُ
اب َ
ول كتَ ٌ
َ ٌ ُ َُ ُ َ ْ
َ َ
ط َعُن ُ
َ ُ
ُ
ُ
(يوحنا .)37-34 :19

المقدس أن صديق المسيح المقرب سيبيعه بثالثين قطعة من الفضة.
تنبأ الكتاب
ّ
ّ
َّ ِ
ِ ِ
اختَْرتُ ُه ْم.
ين ْ
ول َع ْن َجميع ُك ْم .أ ََنا أ َْعَل ُم الذ َ
في يوحنا  ،18 :13يستشهد المسيح بمزمور  9 :41قائالَ" :ل ْس ُت أَُق ُ
ِ ِِ ِ
ْك ُل َم ِعي اْل ُخ ْب َز َرَف َع َعَل َّي َعقِ َب ُه".
اب :اََّل ِذي َيأ ُ
لك ْن ل َيت َّم اْلكتَ ُ
اض َكما هو م ْكتُوب ع ْنه ،و ِ
وفي متى  24 :26يقول المسيحِ" :إ َّن ْاب َن ِ
اإل ْن َس ِ
الر ُج ِل َّال ِذي
لك ْن َوْي ٌل لِذلِ َك َّ
ان َم ٍ َ ُ َ َ ٌ َ ُ َ
ِب ِه ُيسَّلم ْاب ُن ِ
اإل ْن َس ِ
الر ُج ِل َل ْو َل ْم ُيوَل ْد!"
ان َخ ْي ار لِذلِ َك َّ
انَ .ك َ
َ ُ
ِ ٍِ
ِ
ِ
يل ِبِإ ْرِم َيا َّ
ين ِم َن اْل ِف َّ
ض ِة ،ثَ َم َن اْل ُمثَ َّم ِن
النِب ِي اْلَق ِائ ِلَ « :وأ َ
َخ ُذوا الثَّالَث َ
وفي متى  10-9 :27يقول" :ح َينئذ تَ َّم َما ق َ
ِ
َّال ِذي ثَ َّمن ِ
ط ْو َها َع ْن َحْق ِل اْلَف َّخارِ
الر ُّب»( ".إرميا 13-1 :19؛ زكريا
َم َرِني َّ
َع َ
يلَ ،وأ ْ
وه م ْن َبني ِإ ْس َرائ َ
ُُ
ِيَ ،ك َما أ َ

.)13-12 :11
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تنبأ ،بأدق التفاصيل ،عن كيفّية موته.
وليس فقط الكتاب
ّ
المقدس ،ولكن المسيح نفسه ّ
ان يسَّلم ِإَلى رؤس ِ
في مرقس  34-33 :10يقول" :ها نحن ص ِ
اع ُدو َن ِإَلى أ ِ
ِ ِ
اء اْل َك َه َن ِة
ُ
ََُ
َ َُْ َ
يمَ ،و ْاب ُن اإل ْن َس ُ َ ُ
ُورَشل َ
ِ
ِ
واْل َكتََب ِةَ ،ف َي ْح ُكمو َن َعَل ْي ِه ِباْلمو ِت ،وُيسلِم َ ِ
ون ُهَ ،وِفي اْل َي ْومِ
ون ُه َوَي ْتُفُلو َن َعَل ْيه َوَيْقتُُل َ
ُممَِ ،ف َي ْه َأزُو َن ِبه َوَي ْجلِ ُد َ
َْ
ون ُه إَلى األ َ
َ َ ُ
ُ
َ
َّ ِ ِ
وم".
الثالث َيُق ُ
ِ ِ ِ َّ ِ
ِ
يح
ول َل َكِ :إنَّ َك في هذه اللْيَلة َقْب َل أ َْن َيص َ
وفي تلك الليلة األخيرة ،نظر المسيح إلى بطرس وقال" :اْل َحق أَُق ُ
ِديك تُْن ِكرني ثَالَ َث مَّر ٍ
ات( ".متى .)34 :26
ٌ ُ
َ
السيادية:
وفقا لمشيئته
ّ
ويترك،
من كل هذه النبوءات ،نعلم أن هللا توقع ،ولم يمنع ،ولذلك شمل في خطته أن ابنه ُيرفض ،ويكرهُ ،

ويطعن ،وُيقتل .كل هذه االمور كانت في فكر
ويسخر منهُ ،
ويجلدُ ،
ويدان ،ويبصقون عليهُ ،
ويخان ،وينكرُ ،
ُ

هللا بوضوح قبل وقوعها ألنه كان قد خطط لها أنها ستحدث للمسيح .هذه االشياء لم تحدث بشكل عفوي.
وإنما تم التنبأ بها في كلمة هللا .علم هللا أنها ستحدث وكان في إمكانه أن يخطط لمنعها ،ولكنه لم يفعل ذلك.
لذلك فقد حدثت وفق إرادته ذات السيادة.
وكانوا جميعهم شرا .كانوا خطية .فإنه خطية أن ترفض ،وتكره ،وتترك ،وتخون ،وتنكر ،وتدين ،وتبصق
علي ،وتجلد ،وتسخر من ،وتطعن ،وتقتل ابن هللا الكامل أخالقيا ،صاحب االستحقاق بال حدود .ومع ذلك
فإن الكتاب المقدس واضح وصريح أن هللا نفسه قد خطط لهذه األشياء .األمر واضح ليس فقط في كل
النصوص النبوية التي شهدناها ،ولكن أيضا في النصوص التي تقول بوضوح أكثر أن هللا جعل هذه األشياء
تتحقق.
هللا جاء بها:
على

َعَل ْي ِه

ُّ
ض َع
ط ِر ِيق ِهَ ،و َّ
ضَلْل َناِ .مْل َنا ُك ُّل َوا ِح ٍد ِإَلى َ
الر ُّب َو َ
سبيل المثال ،في إشعياء  6 :53و 10يقولُ " :كل َنا َك َغ َن ٍم َ
ِإ ْثم ج ِم ِ
الر ُّب َف ُسَّر ِبأ َْن َي ْس َحَق ُه ِباْل َح َزِن ".وهكذا غوراء البصق والجلد واالستهزاء والطعن كانت يد
َما َّ
يع َنا .أ َّ
َ َ

هللا الخفية وخطته.
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وأنا أقول ذلك بعناية وارتجاف .فهذه الحقيقة هي كبيرة جدا وثقيلة جدا وصادمة جدا لتؤخذ بسطحية أو
بمغرور .أنا اخترت أن أقول إن يد هللا الخفية وخطته هي وراء هذه الخطايا األكثر إثارة في كل الكون ،أكثر
اذهاال وحزنا من سقوط الشيطان أو أي خطايا أخرى .السبب من استخدامي لهذه الكلمات ذاتها هي ألن
الكتاب المقدس يقول عنها بهذه الكلمات ذاتها.
يد وخطة هللا:
في أعمال  ،28-27 :4لدينا التصريح األوضح ،واألكثر صراحة بشأن يد هللا وخطته وراء الصلب المروع

ِ ِ
ِ
ِ
وس يسو َّ ِ
ُممٍ
ود ُس َوبِيالَ ُ
ع ،الذي َم َس ْحتَ ُه ،ه ُير ُ
اك اْلُق ُّد ِ َ ُ َ
اجتَ َم َع َعَلى َفتَ َ
البنه" .ألََّن ُه بِاْل َحقيَقة ْ
ط ُس اْلُب ْنط ُّي َم َع أ َ
وب ِإسرِائ ِ
و ُشع ِ
ورُت َك ( )bouleأ َْن َي ُكو َن ".هذه هي الكلمتان
يل ،ل َيْف َعُلوا ُك َّل َما َس َبَق ْت َف َعي ََّن ْت َيُد َك (َ )cheirو َم ُش َ
َْ َ
َ ُ
التي استخدامها :يد هللا ومشورة أو خطة هللا.

إنها لطريقة غريبة القول بأن يد هللا ومشورته قد عينت كل ما يحدث .فاإلنسان ال يفكر عادة أن "يد" هللا
تعين .كيف يمكن لليد أن تعين؟ هذا ما أعتقد أنه المقصود :إن يد هللا تشير عادة إلى ممارسة قوة هللا ،وليس
القوة بصورة مجردة ،ولكن أرضية ،الجهود الفعالة للقوة .والفكرة من وراء ذكرها جنبا إلى جنب مع "المشورة"
هو القول إنها ليست مجرد خطة أو مشورة نظرية ،بل هي مشورة سيتم تنفيذها بيد هللا نفسه.
الر ُّب َف ُسَّر ِبأ َْن َي ْس َحَق ُه ِباْل َح َزِن ".الرب سحقه .فوراء هيرودس وبيالطس
َما َّ
هذا ما يفسر إشعياء " 10 :53أ َّ
واألمم وشعب إس ارئيل كان أب المسيح نفسه الذي أحبه بمحبة بال حدود.
اإلنجيل :هللا يعمل في الموت:
لماذا ينبغي أن يعنيك هذا األمر؟ ينبغي يعنيك هذا األمر ألنه إن لم يكن هللا هو الفاعل الرئيسي في موت
المسيح ،إذا فلن يستطيع موت المسيح أن يخلصنا من خطايانا ،وسنهلك في جهنم إلى األبد .سبب أن موت
المسيح هو قلب
َم َحبَّتَ ُه لَ َنا ،ألََّن ُه

ِ
َّن
اإلنجيل ،قلب األخبار السارة ،هو أن هللا كان الفاعل لذلك .رومية َ " 8 :5ولك َّن هللاَ َبي َ
ِ
َجلِ َنا ".إن انتزعت دور هللا في موت المسيح ،فستفقد
َوَن ْح ُن َب ْع ُد ُخ َ
طاةٌ َم َ
يح أل ْ
ات اْل َمس ُ

اإلنجيل .كان هذا فعل هللا .إنها أعلى وأعمق مستوى من محبته للخطاة .محبته لك.
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ِ ِ
ِ ِ
ِ ِ ِ
ِ
ان اْل َخ ِطَّي َة ِفي اْل َج َس ِد ".دان هللا
َج ِل اْل َخطيَّةَ ،د َ
رومية َ " 3 :8فاهللُ ِإ ْذ أ َْرَس َل ْاب َن ُه في ش ْبه َج َسد اْل َخطيَّةَ ،وأل ْ
الخطية في جسد المسيح مع دينونتنا .لذلك نحن أحرار.
ِ
ِ
ِ
النام ِ ِ
َجلِ َنا ".لعن هللا المسيح باللعنة التي كانت
ص َار َل ْع َنة أل ْ
غالطية " 13 :3اَْل َمس ُ
وس ،إ ْذ َ
يح ا ْفتَ َد َانا م ْن َل ْع َنة َّ ُ
لنا .لذلك نحن أحرار.
صير نحن ِبَّر هللاِ ِف ِ
 2كورنثوس " 21 :5ألََّنه [هللا] جعل َّال ِذي َلم يع ِرف َخ ِطيَّةَ ،خ ِطيَّة أل ِ ِ ِ
يه ".نسب هللا
َجل َنا ،ل َن َ َ ْ ُ
ْ َْ ْ
ُ
ْ
ََ َ
خطيتنا إليه ،واآلن نحن أحرار في بر هللا.
اصينا ،مسحو ٌق ألَج ِل آثَ ِ
ِ
إشعياء " 5: 53و ُهو مجرو ٌح أل ِ
ام َنا ".جرحه هللا .وسحقه هللا .ألجلك وألجلي.
ْ
ْ
َجل َم َع َ َ ْ ُ
َ َ َ ُْ
لذلك نحن أحرار.
صليب المسيح :عمل ومحبة هللا:
السبب أن هذه السلسلة من العظات مهمة هو هذا .إن قبلت الحق الكتابي (وأصلي أن تقبله) أن هللا قد عين
خطايا مذهلة للمجد العالمي البنه ،بدون أن يصبح بأية حال غير قدوس أو غير بار أو خاطئ في هذا
الفعل ،فإنك لن تتراجع عن صليب المسيح كعمل هللا .لن تكون من بين عدد من الذين يدعون أعظم فعل
للمحبة كان في أي وقت م ضى "اإلساءة للطفل اإللهي ".سوف تأتي إلى الصليب ،وتخر على وجهك.
وتقول :هذه ليست مجرد مؤامرة بشرية .إنه عمل هللا ومحبة هللا .سوف تحصل عليه كهديته عظمى .وسوف
تخلص .وسيتمجد المسيح .ولن أكون قد وعظت من دون جدوى.
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