
ـالر٥٧الة س  
 

  !!الِةالِةهه والج والجكمِةكمِة الِح الِحننيي ب بببالصليالصلي
 

(Arabic - The cross between wisdom and foolishness!) 
 

 !!الِةالِةهه والج والجةِِةكمكم الِح الِحننيي ب بببالصليالصلي: ضوعهوم موا اليديثنَح.. أحباِئى
 

وِمن الِةرسب ولس الرسِنؤِمول األولى إلى مى كورنثوس األصولاح األح نقرأ العدالثاِمد شَن عر: 
 

 ١ "" فهى قوة اِهللا فهى قوة اِهللان المخلصينن المخلصينححا نَا نَ ِعند الهاِلكين جهالة وأما ِعنْدنَ ِعند الهاِلكين جهالة وأما ِعنْدنَمة الصليِبمة الصليِبفإن كِلفإن كِل""
 

ِمن شتى مة ث ترسو السفن التجارية الضخمة القاد حيVancouver الميناء البحرى بشمال ِمنبالقرب  
ستقبال البحارة لقضاء  ال Lighthouse Harbour Seamen Centreيسمى متسع جميل وجد نادىنحاء العالم يأ

ب برىءوقت طي..ضاً  وتتوفر ..سليات وبعض المشروبات بال مقابل وتتوفر فى النادى األلعاب والممكتبة  أي
 ..هاليفنهم إلى النادى والعودة بهم إ سِمنارة  كبيرة لنقل البحسيارة كما توجد ..لةسجفيديو وأشرطة مجهاز و

  بممارسة أنشطة بدنية مفيدةارة إلى مكان يستمتعون فيه البح جذب هو النادىِمن إقامة ذلك الرئيسى هدفُوال
مع سائر البحارة ِمن مختلف دول العالم  يستمتعون كما أنّهم..  متوفرة بالنادى وقراءة كتب متنوعة.. ومسلية

 قضاء و..ئيلج بأجرض فى الخارلمات تليفونية مع ذويهم ويمكنهم إجراء مك..المتنوعتجاذب أطراف الحديث ب
 فىتع غير البريئة  حيث الِمهاب إلى أماكن الفساد فال تنزلق أقدامهم .. بعيداً عن صخَب المدينةع برىءوقت ممِت

  .ونعتبره م علينفقُعون ويتطو هذا النادى ميديرو .. ِمن الموبقات فى قلب المدينةوغيرها  والحاناتالهىمال
 

 تستطيع أن نادى يرتادون هذا الالذين ة البحارِمنمئات  يحمل أسماء الذىرات  دفتر الزياباالطالع علىو 
 ون تلك المدينة السياحية فيستريحميناءت سفنهم عند سا ر الذى يؤمه البحارة كلم..ىدى فائدة ذلك الناِدتدرك ِم

 حيطات الملى مياِهاللها إال ع ِخونهمي ال تقع ع حيثحيط المرب عهانوقضي  التىهورشُّال  عناءدع بون ويستمتعفيها
 راسية ةٍِاء إلى سطح سفينَ يوما برفقة بعض األحبذهبتُ ..اءمى كبد السوم والكواكب المتأللئة ِف والنجةاخبصال

فى  تم تحدث كبيرهم عن لقاءوميال م لنا ج كان استقباله..ارة السفينة وضمتنى جلسة شيقة مع بعض بح..بالميناء
 وقدموا لهم ا بالسفينة  قاموا بزيارتهم الذينالمتطوعين  أعضاء النادىمع بعض بعض بحارة السفينةل اليوم السابق

 خطأال واألم تالحظ:  بادرنا بتوجيه هذا السؤالوبعد أن أنهى حديثه عن الفيلم ..د المسيحيديو عن حياة السيشريط ف
  !. أجبته بال..د المسيح؟ فى نهاية فيلم حياة السيالذى وقع فيه المخرج

 

د المسيح التى  باألحداث التاريخية لحياة السياستمتعنا.. يديوفالشريط  ىجاء ف لقد استمتعنا بكل ما: قال 
 ا وردم  ونحن نؤمن بكّل.. ومعجزات شفاء المرضى وإقامة الموتىوتعاليمه الصالحة.. عاشها على األرض

د المسيح دراما  قصة حياة السيِمن  كى يجعَلِهخياِل نخرج الفيلم أضاف شيئا ِم ولكن يبدو أن م..بالفيلم ِمن حقائق
و ..ةمؤلمأظنأن الم خرجلم ة يراع األمانة التاريخي..فالسي د المسيح لمي ولكنّصلب ِفه رعلستُ..ماء إلى الس  

 ِهبذولة فى إخراِجالتمثيل بديع والجهود المف .. أعجبنى على العكس لقد بل يعجبنى الشريط لم أنقلتُا  بمصدقأ
 ولكن سؤالى الذى أرجو أن .. بها إلى بالدناخ لنعودة نس عدارة أن نطبعرنا نحن البح وقد قر..ة رائعِمنأكثر 

 !.سيح بصليب؟ تنتهى حياة المون أنسيحي الماذا يقبُل لم!.لب؟ صسيح الم أن هل تصدق أنتَ:هو تجيبنى عليه
 

 وأخذ البحاري عدد األدلة على أنالسي دالم سيح لمي صلبِف بل رعفأجبته ..ماء إلى الس :ألا جئتُم ثَتحد 
فى هذا المولكننى أرى..وعوض ِمن أ األفضل أن ك جيبف ..ؤالكعلى سفى الحقيقة أنا أصدق أنالم سيحص لب.. 

وأنه مات ودفنوفى اليوم الثالث قام ثم ص عإد لى السوقبَل..ا قلتَماء كم ه رآه كثيرون عوِد صحسالمكتوب ب 
 الذين  والرومان اليهود خدعكأن اَهللا  يبدو تقولا على مبناء : له قلتُ ذلك ثم بعد..ه إنجيالًيلإ متُ وقد..نجيلباإل

ة العذراء يس القد أيضاً اهللا خدعأنر  تصومكنك أي..سيح الم كان آخر وليسصلوب الم وأن..حكموا عليه بالصلب
                                                

  لى اإلنجيللى اإلنجيلإإ  استمعاستمع       ،              ١٨ : ١مؤمنى كورنثوس  رسالة بولس الرسول األولى إلى ١
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 كما  آخرصلوب الم أنتعلم صلوب وهى الها الم أجل ابِنِمنها  الصليب ويتمزق قلبتحتَ تنتحب تركها !.؟مريم
م عانى آالها وهو يخاطب يز ابنها الذى كان تميريم أنيسة م على القدسيراًه كان ع أتظن أنّ!. ابنها؟ وليستقول

ماوى  كان يخاطب اآلب السأال تعلم أنّه !.؟أن يميزه وهو يخاطبه أيضا  يوحنا تلميذهأكان عسيراً على .!؟الصليب
 سوع أم كان هذا ابنها يتميز إن  الصليب والقديسة العذراء ال عند هذا حدثَ كّل.!؟ المغفرة لمن صلبوهطالباً

خدوعين يبشرون باإلنجيل اء مري هؤالء األبكويتر !.د طويل؟سيح وألم اهللا تالميذ الم يخدع كيفَ!.غيره؟
اليهفَويواجهون تعس ود وغير اليهود واالضطهاد والرجم والقتل وهم يعلنونأن الم لب سيح صأجل فداء ِمن 

وأنه.. ةالبشري١.!؟ عدة مرات بعد قيامته وقد لمسوه بأيدهم وقد أكل معهم وتحدثرأوه فعالو همل وقد ظهر  حى 
 

 أيمكنكتصو اَهللار أن وجّل عز ي سمِه لنفِسحأن يخفى الح قيقة عنماليين الم سيحيدى ستمائة ين على م
ِمن   لواحٍد وليس!.سيح الملب صشليم حيثُ فى أور وليس!.لس للتالميذ والر وليس ذلكعلنها بعد ثم ي.عام

عن   تختلفُ وبلغٍة.! لألصناموند يتعبوام كانعظمه وألناس م!.قعة أخرى بل فى ب!.صور العتقياء عبرالمؤمنين األ
 ِمن ه ذلكيستلزم ا مع م!. اإلنجيل بهاب عن اللغة التى كِت تختلفُوبلغٍة !.الزابورت بها التوراة وبِت التى كاللغِة
 . لنحكم ضمائرنا.!؟هل ذلك منطقٌ معقوٌل.. نتشرة فى ذلك العصرة الم العالمية والنشر باللغاِتم للترجوقٍت

 

 لماذا يخدعاهللا اليهود والرومان على ويضع الصليب آخر غير السي و أ!.؟سيحد المشاهداً التاريخُليس  
عبرالع صكثيرين  اهللاجيبة التى بها أنقذور على طرق اهللا الع ِمن؟رسلين األتقياء واألنبياء والم.! نمي صدق أن 

 كما هو لب ص المسيحقة هى أنالحقي إن .أخى العزيز!. ؟عجزات المله والِخداع وهو إغالطة المسلوب أ يستخدماَهللا
ه  ألنّ.ِهة إلبليس ومالئكِتعد فى نار م بل هالك أبدى.لخطايا فى غفران لرجاء فبدون الصليب ال .مدون باإلنجيل

ليسبار بل كلنا ضللنا. وال واحد ليس. ِمن .فعلنا الشر وعو ستقيمجنا الم.جيب المنا بخالِصِه العافتقد بلن  والرع
  . إذ وضع على االبن الوحيد إثم جميعنا وهو معلق على صليب الجلجثة..بالكتاب المقدس

 

  إنالحقيقة التى يعلنها الكتابهىس المقد أنه بدون س حصُل تم الفك دو..غفرة م ِمنر حة اهللا على م
البشرية التى أحبها أنعَل جوعسي سيح فدية المه كفارة ودم..فد م الضحية ينوبعن د م المى ضحففى ..ِه أجِلِمن 

وال.. الحياةم تتمثُلالد  بد تقديم حياة ِمن و.. أجل حياةِمن  نيدفع ديناًم فأنتَ عليك فعتَ قد د..ولن بِه تطالب  
و..بعد  نفأنتَ.. يتحمل عنك عقاباًم وقبتَ قد عولن ي حكمو. بعقاب عليك منصلب  يِمنقد نتَ فأ..موت أجلك وي 
ومتّ بصلبِهلبتَص ِتِهِهوِت بموقمتَ بقيام ..وليس عليك ح كم المفأنتَ..وت بعد بحياِة حى  نمالحياةَ وهبك ِهوِت بم 

عنك هذه هى رسالة اإل..النيابى نجيل التى يتجاهلها كثيرون فيعرضون أنفساألم للهالكه فى جهنمدىِِّب .  
 

 ٢.لهى هو بإعالن إ بْل..قناع بشرى بإ الصليب للخالص ليسيما تم على ف الممثلة اِهللاِة بقوااليمانن إ 
للنفس الساعية بإخالص للحصتع بالحياة األ ول على البروالتم الهالك األبدى ةوالخالص ِمنديب. إن  البرالحقيقى 

ليس ِمنأع الم.بل هو نعم ة مة جانيِمناهللا توه بنجيلعلن باإل لإلنسان حينما يأتى بإيمان وثقة فى كالم اهللا الم 
 .هو عطية اهللا .النكم بالنعمة مخلّصون بااليمان وذلك ليس منكم: ؤمنى أفسسقال بولس الرسول فى رسالته إلى م

 ِمنهم نسخة نْ ِم كّل قبَلِه وعند نهايِت.ديثة إلى الحار البحة استمعبروح طيب .دحأ رال يفتِخيعمال كأليس من 
 ِه وعنايِتِهِتحبظم م لِعب الر وشكرتُ.ة الرحلةالمم بس له قلبى فى صالة داعياًفعتُ اهللا ور وانحنينا أمام.اإلنجيل

 ٣.باً طيم وقتاًهع قضينا ماكنَى وهاِدة إلى النَاص الخَِةاريى الس ِفمهضعا بنَبطحة اصود الع وعند.بنا
 

سيح الذى به  الموعسنا يب إال بصليب ر أفتخر جهتى فحاشا لى أنِمنا وأم: رسولل ابولسقال   لقد..أخى  
قد صلبلى وأنا للعالم العالم ..هى  حاجتنا إنى أخ فليتك.٤م الصليب للتطهير لدىِع تصلى م :أبانا السماوى.. 
أجل ك أشكر وعصليبِمنسنا يأ.. رب إلهى سألكأن تطه رنى بالدأجل  على الصليبسفوكم الم ي..ىفدائ ِمن  نا م

 .ارجاً خَهرج إلى ال أخْن يقبْلم :قا بقولكاِد صتَدعو فلقد  البارصالتى فى اسم يسوع أرفع ..أحببتنى إلى المنْتهى
 

 : ذلك فىالة أو غيرها ستجد الرساع تلكمإن أردتَ س.. أخى القارئ العزيز
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