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 صار �سوع لعنة من أجلنا
 �قلم أر. سي. سبرول

 للمناداة الیوم تتم محاوالت  رأینالقد وأصبحت غامضة. في أ�امنا  أحد صور، وأحد جوانب، الكفارة قد اختفتإن 
 .لحقها هللا �ابنهأعنة لمن أي ذ�ر ل نهربعمل المسیح بلطف أكثر  شرحل سعینافي ورقة. �إنجیل أكثر لطًفا 

خبرنا تإلسرائیل و خدمة العبد المتألم صف ت تي) ال٥٣ صحاحاأل( إشعیاءالنبي  اتفي رعب من �لم إننا نتراجع
االبن عندما  أن �سحق��طر�قة ما، ُسر اآلب أن �سحقه. هل تستطیع أن تستوعب هذا األمر؟ �ُسر أن الرب 

قصده  ابنه لوال سحقأن �� سر�یف �مكن لآلب أن �ُ . وضع أمامه تلك الكأس الرهیبة من الغضب اإللهي
 �أبنائه؟ سیردنا إلیه هذا السحقمن خالل  األزلي أنه

عندما نتحدث الیوم عن فكرة . الزمانتبدو غر�بة علینا تماًما، خاصة في هذا الوقت من و عنة لالفكرة  توجدلكن 
. عدوهمن  لیصنع مسًخا؟ ر�ما نفكر في طبیب ساحر للفودو �ضع د�ابیس في دمیة مصنوعة نفكر فیماعنة، للا

�لمة إن . السحر، و�ضع تعاو�ًذا وسحًرا على الناسأعمال م السحر والتنجیم الذي �شارك في نفكر في عالِ  قد
ة ال یوجد شيء خرافي حول الكتابیّ  فاتالتصنیفي ذاتها في ثقافتنا تشیر إلى نوع من الخرافات، ولكن  عنةللا

 .هذا الموضوع

 البر�ة العبر�ة:

 البر�ة، فأعتقد أن أ�سط طر�قة هي النظر إلى ایهود��  اشخًص لعن یُ إذا �نت تر�د حًقا أن تفهم ما �عنیه أن 
 في اجتماعختامیة ال �البر�ةرجال الدین في �ثیر من األحیان  ا�ستخدمه تيفي العهد القد�م، وال ةالشهیر  ةالعبر�

 :الكنیسة

 ُیَباِرُ�َك الرَّبُّ َوَ�ْحُرُسَك.
 ُ�ِضيُء الرَّبُّ ِبَوْجِهِه َعَلْیَك َوَ�ْرَحُمَك.

 َیْرَفُع الرَّبُّ َوْجَهُه َعَلْیَك َوَ�ْمَنُحَك َسَالًما.
 )٢٦-٢٤: ٦(العدد 

هناك أنواع . عرف �التوازي تُ  ةشائعفي اللغة العبرّ�ة  ةشعر� صیغةالمشهورة  البنائي لهذه البر�ة هیكلالیتبع 
. األفكار مع �عضها البعض حیث فیه تتقابلتناقضي التوازي الهناك . مختلفة من التوازي في األدب العبري 

لكن أحد أكثر أشكال التوازي شیوًعا هو . األفكارفي  اتصاعدً تر�یًبا و ، والذي �حتوي لتر�یبيهناك التوازي او 
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ال یوجد مثال أوضح للتوازي  .، و�ما تشیر الكلمات، فإن هذا النوع �كرر شیًئا �كلمات مختلفةترادفيال التوازي 
قال ، حیث �ُ ٦ البر�ة الموجودة في سفر العدد أصحاحمن أكثر في أي مكان في الكتاب المقدس  الترادفي

 .ر�ما سیكشف لك المعنىفالتالي،  شطرال، فانتقل إلى شطًرالم تفهم  نإ. ثالث طرق مختلفةب تماًماالشيء نفسه 

 یرفع"؛ "یرحمالوجه" و"�ضيء " "؛�حرسعنصر�ن: "یبارك" و" مقطعمقاطع شعر�ة لكل ثالثة  البر�ةنرى في 
الذي  الالمعفي المجد  تنغمرا من قبل هللا هو أن كون مبار�ً ت". �النسبة للیهودي، أن اسالمً  �منحك" و"وجهه

". ألیس هذا ما توسل �ه موسى على الجبل ُ�ِضيُء الرَّبُّ ِبَوْجِهِه َعَلْیكَ "تعني " الرَّبُّ  ُیَباِرُ�كَ . "ینبع من وجهه
 ةالصخر فتحة في  هللا صنعلذا و�عیش.  أن یراه عندما طلب رؤ�ة هللا؟ ومع ذلك، أخبره هللا أنه ال �مكن ألحد 

�عد أن حصل و . وجهه یسلولكن  وراءه و�نظر، وسمح هللا لموسى أن یرى لمحة نقرتها ووضع موسى في
لكن ما �ان . لفترة طو�لة من الزمنولمع موسى على تلك النظرة الوجیزة للجانب الخلفي من هللا، أشرق وجهه 

 .مرة واحدة فقطولو للیه الیهودي هو رؤ�ة وجه هللا، إیتوق 

 األخروي النهائي الرجاءو الذي أُعطي لنا في العهد الجدید، وه الرجاءللیهود هو نفس  األعظم الرجاءكان 
ُأْظِهَر َنُكوُن ِمْثَلُه، َأیَُّها اَألِحبَّاُء، اآلَن َنْحُن َأْوَالُد ِهللا، َوَلْم ُ�ْظَهْر َ�ْعُد َماَذا َسَنُكوُن. َولِكْن َنْعَلُم َأنَُّه ِإَذا : "لمعاینة هللا

هو أن تخدم هللا الذي  امسیحی�  �ونكأال تر�د رؤ�ته؟ أصعب شيء في ). ٢: ٣یوحنا  ١( "ألَنََّنا َسَنَراُه َ�َما ُهوَ 
 .لم تره من قبل، ولهذا طلب الیهودي ذلك

 :القصوى اللعنة 

، والذي �مكن رؤ�ته مرة أخرى أي عكسها، في الطرف األخرهللا بل نقیضها  بر�ةلكن غرضي هنا لیس شرح 
 من قبیل:شیًئا البر�ة. تكون اللعنة القصوى مع  واضح تقابلفي 

یدیر الرب ظهره دون النعمة.  وال �منحك سوى الدینونة مةیبقیك الرب في الظل. یلعنك الرب و�تخلى عنك"
 ".لك و�ز�ل سالمه منك إلى األبد

لخطا�انا،  هولكن في حمل یرضي عمل �فارة االبن عدل اآلب فحسب،على الصلیب، لم حمل هللا عندما �ان 
َاْلَمِسیُح اْفَتَداَنا ِمْن أنه ُلعن. "لقد فعل ذلك من خالل �بعد المشرق عن المغرب. حمل هللا خطا�انا عنا  أ�عد

). ذاك ١٣: ٣ طیة(غال "»َمْلُعوٌن ُ�لُّ َمْن ُعلَِّق َعَلى َخَشَبةٍ «َلْعَنِة النَّاُموِس، ِإْذ َصاَر َلْعَنًة َألْجِلَنا، ألَنَُّه َمْكُتوٌب: 
 .لعنة هللالا مجد هللا صار تجسیدً سیًدا لالذي هو تج
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الد�تور أر. سي. سبرول هو مؤسس هیئة خدمات لیجونیر، و�ان أحد رعاة �نیسة القد�س أندرو في مدینة 
سانفورد بوال�ة فلور�دا، �ما �ان أول رئیس لكلیة الكتاب المقدس لإلصالح. وهو مؤلف أكثر من مائة �تاب، 

 .)The Holiness of God( "قداسة هللا"�ما في ذلك 

 

 . لیجونیرموقع تم نشر هذه المقالة في األصل في 
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