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 الهوت الصليب 
 ب�ك بارسنس بقلم 

اه  د ذكر املسيح و�يَّ أخىش من أن �رَّ .  � ىلع كنيسة ايلوم يف أننا سنمل من صليب املسيحول أحد أعظم �ا يتمثَّ 
الصليب من  ق بموت �سوع ىلع  لك ما يتعلَّ أعرف  أجل،  : " مصلو�ًا يقود كث��ن من يدعون أنفسهم مؤمن� إىل قول

أؤمن  أنا  ".  ة أهمات، نلتناول معضالت الهوتيَّ ى األساسيَّ دعونا نتخطَّ .  فدعونا ننتقل إىل أمر آخر  —  أجل خطاياي
.  اه مصلو�ًا باملسيح و�يَّ اندهاشنا  ه ي�تيف اآلن بإفقادنا  ، لكنَّ ُمصمِّم ىلع �اولة تدم�نا أن إبليس  ب  إيمانًا راسًخا 

.  ىلع مقاعدهم اجلالس�  ومنازل   داخل قلوب  من ىلع املنرب، ورس�ًعا ما يتفىشَّ   هذا  هاشاالند  ما يبدأ فقدان  واعدةً 
يتوقَّ  أو  عندما  الصليب  عن  الوعظ  عن  الراعة  عندما  ف  إال  يذكرونه  يف  ذل يضطرون  ال  اهللا  شعب  سيبدأ  لك، 

 .استسهال رؤ�ة الصليب أمًرا اعبًرا ال حاجة إيله سوى يف بعض األحيان

أي أن   —املغزى الشامل هل  �فق يف استيعاب    ا نا كثً�ا م� املؤمن� أن الصليب مهم، لكنَّ املسيحيِّ مجيع  يعلم  
نمتلك الهوتًا سليًما   وليك  .يماننا وحياتنا وعبادتنا إل  �شمل الوجود الاكملإيماننا فحسب، بل    يف قلب  الصليب ليس

ال ينبيغ أن ن�تيف  .  ما نفعله  لكما نؤمن به و�    لكا يف  اه مصلو�ً حقيقة املسيح و�يَّ   تمتلكنا عن الصليب، ال بد أن  
فإن شعرنا بامللل .  ةاتنا الالهوتيَّ ة، بل ال بد أن ي�ون يف مر�ز مجيع أولو�َّ اتنا الالهوتيَّ بالصليب قائًما ىلع رأس أولو�َّ 

ة  املسيحيَّ  العقيدة واملمارساتاه مصلو�ًا، سنبدأ فوًرا يف فقدان من صليب املسيح، و�ن فقدنا اندهاشنا باملسيح و�يَّ 
 .بأ�ملها 

ظ  � كثً�ا عن صليب املسيح؟ ملاذا ال ينقب بعض الواعَّ فالسؤال القائم اآلن هو ملاذا ال �سمع العديد من املسيحيِّ 
يتع�َّ  نهم إن فعلوا ذلك، سظ ال يقضون الوقت الاكيف للوعظ عن الصليب أليف أعماق الهوت الصليب؟ بعض الواعَّ 

ث   ة يف اجلحيم للك غ� اتلائب�  وعن دينونة اهللا األبديَّ   ،وعن قداسة اهللا  ،وعن غضب اهللا  ،ةعن اخلطيَّ عليهم اتلحدُّ
الصليب، ل�ن إن لم �ستوعب    اليت ظهرت يفة اهللا  ب�ل صدق، �ن نفعل خً�ا برت��نا ىلع �بَّ .  الصليبحتت  

إن أخفقنا يف إدراك  .  �بة اهللا للخطاة  فهمن   يمكننا أنة وحدها، بل ىلع اخلطاة أيًضا، فال خلطيَّ غضب اهللا، ال ىلع ا
تنا، لن  خطيَّ   ببشاعةو�ن لم نَواَجه  .  أبًدا رمحته  نفهمفلن    —  أي الغضب وادلينونة واجلحيم   —  صنا اهللا منهلِّ ما ُ� 

ن  قنا الرب �سوع ىلع الصليب، ح� �ستوعب أننا خبطايانا علَّ   فقط  ألنه.  نعمته املذهلة  من االت�ال ىلع  نتم�َّ
 .سنبدأ يف إدراك ما فعله اهللا من أجلنا ىلع الصليب
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هو رئيس حتر�ر �لة تيبوتلوك، والرايع الرئييس لكنيسة سانت أندروز   )@BurkParsons(  ادلكتور ب�ك بارسنس 
كتاب قص�  اتلدر�س يف خدمات يلجون�. شارك يف ترمجة وحتر�ر "يف مدينة سانفورد بوالية فلور�دا، وعضو هيئة 

 .بقلم جون اكلفن) A Little Book on the Christian" (عن احلياة املسيحيَّة

 

 .  تيبوتلوك تم �رش هذه املقالة يف األصل يف �لة 
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