
 ١٥٧سـالة لرا
 

   للخَالص للخَالصالصليب وقوة اِهللالصليب وقوة اِهللا
 

(Arabic – The Cross is the power of God for Salvation) 
 

  للخَالص للخَالصالصليب وقوة اِهللالصليب وقوة اِهللا  :ضوعهم موحديثنَا اليو.. أحباِئى
 

وِمنالِة رسب ولس الرول األولى سكورنثوسى ِنؤِمإلى م نقرأ العدالثاِمد شَن عِمر األن صحلاح األو :  
 

""فإنكِل كِلفإن منْنْ ِع ِعة الصليِبة الصليِبمدالهاِل الهاِلد كينكينج ج ههالة وأمنْنْا ِعا ِعالة وأمدنانادننَح ننَح الم الم خلصينخلصينفهى قو ة اِهللاة اِهللا فهى قو"".
١ 

 

 الِكإن تابالمقد ِمس ِه تكويِننإلى ر ؤياه هوواُهللا. اِهللا كالم ع زو ّلجوِدِهى  وِفِهقواِلأى  ِفقٌاِد صهع.و من 
يصقُدب عضكتوِب المقُ ال ودصيأو شُ يِفك ى بخَاآل ِهِضعر يعرضنفس هاِح لوِمٍةد نشِك منلتي: 
]١[اعتب ارالِك  أنتابالمقد س ليسكله و ياًحاً إلهي.  
]٢[تكذيب  اِءاألنبيوالر ِلس أوِحالذين ىإلي الِك كتابة أسفار همتابأ س المقدالشَ وِفك انِتى أمهم.  
 

 وإننَ حكما بهذا أو ذاكو ضنَعا ِفنَا أنفسلى ِم أعقامى منم األافِّص نبياء والرذِل وب.لسنِسك إلى اِهللاىء  
  والرسَلاء األنبيرفة تفوقُع ماِءعدن ا ِم اَهللا واستغفر.ا عليٍةكم ِحاءعدا ك وذِل.صلحي  الن مار اختَهنّأ بالله ججّل
الذيناختار هاهللا م العزيزالحكيم .اِق والوعالِحِه هِذ أن ةكمشَ البِه.ةري ى ج٢.ظر اِهللاى نَالة ِفه  

 

 اءج ا على مضتر اعن فم.سيح المِدي الس صليبوس ه المقدى كتابِه ِفال اِهللا أقوروح ِم أنبير ال 
 الكين الهدنْ ِعة الصليِبم كِل ألن.الكين الهافِّصى م ِفِه بنفِسه نفسعض و. يقبلهسيح ولم المن صليِب عبالكتاِب

جالةه.ولقد  كتبب عاس كتباً النّضقالوا فيه ا أنالم سيحلم ي صلبشُ ولكن بهله م.ِف ولألسص قَد بعِه هِذآخَر ض 
 ِهايِتم بِح كفيٌل اَهللاألن .ٍةبشَ على خَلبص ي أنسا النّايِة لهدسله أرمن ِلحمس ي اهللا ال أنك ذِلى ِفمجتهحو .اءاِتدعاال
 ٣:ةام هور هؤالء ثالثة أم فاتَ ولقد.اً طبيعيتاًو موتَم ي إلى أنر بأذىشَى البِد أياوله تتنَ أننِم
 

 أوالًالًأو::  بدون سفِكون سفِكبدد د م ال تحصُلصُلم ال تحم غِفغِف مرةةر.... وهذا األمري جهلهم ننِك يرونالصليب .ِم اَهللا إن أنِّهفاِت ِصن ه 
رحمن رو حيمقدوسٌلاِد وع.وقد تاسته تعارضم الخَع تتِف  والِةطيق ماإلثمع .كم اَهللاا أن ٌلاِد عو عدلهي ستوجب 
افى ى تتنَ الِت اِهللاِةاسقد عى مشّتتم  اِهللالةدعف .ِةطيلخَ ِلٍةانَ إدوند انفر فال غُ.تهمح راُل ننَك وبذِلالً أوةطية الخَإدانَ

 سيح الموعس يرم س الصليِبِةبشَ فعلى خَ. على الصليِبالًا كاِم حلهلة كانشِكالم ِتلك و.قاٍبون ِع دِةطيوترك الخَ
البالِذار ى أرى اآلضبالس ماوىِه ببر. لقد مَلح يسوعالم اِهللاسيح نِةطاياخَ  ابوألنّ.على الصليِب  البشَري هاب اِهللان  
إذ  .وٍددحر مي غَدٍد عالص على خَاًر قاِد كانهى أنّعنَبم . كثيريننة عي فده نفسمقد ي أن استطاعوِددح المريغَ
كتومألنّألنّ": بهفيِهفيِه  هس س ررأن أن ي لِءلِء الِم الِم كّل كّللّّلحِِح يوأن وأن ي ي صاِلاِلصحالّالّ عاِم عاِمهِِه لنفِس لنفِسالكّلالكّل   بِه بِهحالص الص لحلح  بدبدم صة الصليِب   ..ليبِهليبِهم صكِلم ة الصليِب إنكِلم إن

  ٤.ةبدي األاةَي الحابتنَهوو ى األبِدِتو المن ِماانقذتنَ ."وأما ِعنْدنا نَحن المخلصين فهى قوة اِهللاوأما ِعنْدنا نَحن المخلصين فهى قوة اِهللا. . ِعنْد الهاِلكين جهالةِعنْد الهاِلكين جهالة
 

 منذ ساٍتنوِم سِقتُع صؤِثة مرة عشَن ابأر ادإظه ار اِعشَمرالم حِةب إلحىد ِهاِتقريب.لقد تْ فقدز وجا ه
  وأكد.صيِف بالمعِتستم ليِةريسكند إلى اإلهع مبىذ الصأخُ يا أنه علياب الشّضر ع.غيرا الصمهنَا اب له تركالذى
نّأ لألمهس كّلوليِهي ِهايِت رعنَ هزَل نَ.اكالص بى يماًوإلى الب تْر وكانَحأم واجصاِخه ةب.كاد الص بىغْ يقُرفأس رع 
 ن ِماناًي أحانَرمح يىرشَبا النَزج عإن. عاًرقا منيفة فغَ عواجم األِتكانَ وراًاِه ماحاًب س يكن لم.ِه إلنقاِذِهليإ ابالشّ
فاِءالوِع بونا ِلدمنِحن ب. عجالشّز اب دونفاِء الوبو ِهِدع. ما استطاعأن نِق يذ منأح ببْله لم ستِط ي٥.ِهنقاذ نفِسإ ع  

                                                
   لى اإلنجيللى اإلنجيلإإ  استمعاستمع      ،               ١٨: ١رسالة بولس الرسول األولى إلى مؤمنى كورنثوس  ١
        ١٤: ٢  ،٢٥: ١مؤمنى كورنثوس  رسالة بولس الرسول األولى إلى ٢
   ٢١ – ٢٠: ١ رسالة بطرس الرسول الثانية ٣
   ٢٠ – ١٩: ١لوسى رسالة بولس الرسول إلى مؤمنى كو        ،٢٢: ٩ الرسالة إلى العبرانيين ٤
  ٢٤ – ١٨: ٧رومية  رسالة بولس الرسول إلى مؤمنى ٥

http://www.thegrace.com/audio/index.htm


 2 

 

 ُئِطخْيم ني أنّظن هبأع ِهاِلم اِلالصةحي خلص نفسِمه ن ر خَوزاهطاي. الح أن ظني نخِْطُئ ماِتسنَوي 
يالِسذهبن آِتي. فليِمس نوسيلة م قدة ِممالص غَ للخَ قبل اِهللانيرن اِهللا ابى  الِذحيِد الوفكالطاِهر س همِمد ا نَ أجِلن
اِفبدع مو.ِهِتحب ليِمس نسيلة وا اُهللا يقبلهنَا  بهخلصنقبل تدبير  إال أنل .هقدتح َلماب اِهللان  اص خَقصانَطاياِءا إلرض 
دل اِهللاعوس القد.مكتوب  "وليوليسسبأح دٍٍد بأحغي الخَ الخَرِهرِه غي الصالص..ألن ألن لي لي سساس اس مآخَ آخَم ررتح تَتَ تحالس الس ماِءاِءمقد قد أع طِِط أعىىب ب ييناس بِهاس بِه النّ النّن  
ينبغِِغينبى أنى أننخلص نخلص ".إن فخْ الصليب لكلِّر م نيقوُل.الص اِهللا بخَ تمتع ب ولسالر ِف وُلسِهالِتى رسى ِنؤِم إلى م

ةغالطي: "أما أنَا أنَأما فحا ِلا ِلاشَاشَا فحى أنأفتِخ أفتِخى أن رإال بصليِب إال بصليِبر ر ر ببنا ينا يسسوعوعالم ى بِهى بِه الِذ الِذسيحسيح المقد قد ص لِِل صببالع الع الما ِلا ِلى وأنَى وأنَ ِل ِلالملع١."المالملع 
 

ا  مكِل وذصلب لي اِهللان ابدس تجلقد ....ريِةريِةشَشَ الب الباءاءدد ِف ِفووهه و وضضررالغَالغَ  ذِلكذِلك ل لاءاء ج ج قد قدسيحسيح الم الميسوعيسوع  ننإإ: : ياًياًثاِنثاِن 
  ى أنى أنغِِغ ينب ينبههأنّأنّ": الً قاِئمهمعِلأ ي ابتدناح الثاِمحاألص ِهنجيلِِإى  ِفوُلس الررقس م ويذكرٍةديد عاٍتر مِه لتالميِذهأعلنَ
يتألمكثيراً كثيراًيتألم وي وي رفضِم ِمرفض نالشّ الشّن ييوخ وروخ ورؤسةِِة الكهنَ الكهنَاِءاِءؤسو يقتُليقتُل وو و ببععددثالثة أي ثالثة أي ام يام يقومالقوَل القوَل وقاَل وقاَلقوم عالني أخَأخَفف  ..ةة عالنيذهذهبطرس بطرس إلي هِِه إلي  
وابتدوابتدأ ينتهرأ ينتهرهفالتفتَ فالتفتَ..ه ي ي سسوعوعوأب وأب صصررتالميذه تالميذه فانته فانته ررب ب طرطرسالًالً قاِئ قاِئس::اذه اذه ببع نّنّ عى يشَشَ  ااى يييطانطان..ألنك ألنك ال تهتم ال تهتم بم ا ِهللاا ِهللا بملكن لكن   
بماساسا للنّا للنّبم".لقد كان الصليب ه وتد اِهللابير م نذ األزل ليتمجطاِةالص الخُ بخَ اُهللادوإع ِهاِددِلم اٍةحيأب ى الملكوِت ِفٍةدي 
ِداألبى..لقد انته رالر بب طرسوالم ه.لم يكن قد استو عب بطرسب عكِلد اِتمي وحنا المعمادن عنالر بي سوع: 
  قاَل.ِهالئكِت ومبليسة إلدع المِةدي األبِد الوقاِئنة ِمريشَذ الب لينِقاءج هوأنّ ."المالمة العة العييطط خَ خَرفعرفعى يى ي الِذ الِذ اِهللا اِهللاحمُلحمُل" هأنّ
بولسالر ِفوُلس ل ِهالِتى رسِنؤِمموميةى ر :"ولكناَهللا اَهللاولكن ب ب ييننم م حبتهألنّ ألنّ..اا لنَ لنَحبته هونَونَ  هححننب ب ععدخَ خَد طاة ماتَاتَطاة مالم الم سيح٢."اانَنَ ألجِل ألجِلسيح  
 

 لقدأو عالشّز يطانلبطرس أن ي إيقافَاوَلح الر بع نشُ إتمام الموربير األزِلة والتدى.شَكراً ِف كان ياًطاني 
 ِهسيح لتقديِم المِديض على السوا للقباءا جمدنْ ِعه أنّك كذِلثَدح و.سطر بنتهراً مسيح المدي السهفض ركلذِل
للماكحِةمأن ب طراستّلس س يفهو ضربع بدِةئيس الكهنَ رأذنَ فقطع قاَل.ه له ي سوع: "ررددس س يفكهِِه إلى مكاِن إلى مكاِنيفك..ثم ثم   
  لُُل تكم تكمفَفَ فكي فكي!.!.؟؟كِةكِةالِئالِئ الم المنن ِم ِمشاًشاًيي ج جررشَشَ ع عىى اثنَ اثنَنن ِم ِمى أكثرى أكثر ِل ِلممقدقد إلى أبى في إلى أبى في أطلب أطلب أن أن اآلن اآلنستطيعستطيعأأى ال ى ال  أنّ أنّتظنتظنأأ  ::قاَلقاَل

الكتبأنَّ أنَّالكتب هههكذا ي نبِغنبِغ هكذا يى أنى أنيكون ؟؟ يكون  " .ما كاناب الِذ اِهللان ى جاءم تجريرنَاداًسلخَالِصنَا وتح اجزاً عِهالص نفِس خَ عن 
إذا شَاءإن لم يكن الصليب ه وإر ة اآلِبادالس ماوىوكان راً منذ األزل مدب .يسأنّى إنجيلِه ِف متى البشيرُلج نْ ِعهد 

محاِةاكم لسِديسيح قاَل المله ر ِة الكهنَئيس: "استحِلتحِلاسفكباِهللا باِهللافك الح الح ىىأن تَتَ أنْ أنْهْلهْل  ::اا لنَ لنَ تقوَل تقوَل أنالم الم سيحسيحاب اب نقاَلقاَلفف  ..؟؟ اِهللا اِهللانله له ::  
  ٣."اِءاِءمملسلس ا ااِباِبحح على س على س وآتياً وآتياً..ةِِةمين القومين القو ي ينن ع عساًساًاِلاِلان جان جنسنس اإل اإلنن اب ابونونررصِِص تب تب اآلن اآلننن ِم ِم لكم لكم أقوُل أقوُلضاًضاًأيأي و و.. قلتَ قلتَتَتَنْنْأأ
 

  أن هوٍةبحظم مان ألعهر بظمعأإن  ....ررشَشَ الب البننححا نَا نَى لنَى لنَظمظم الع الع اِهللا اِهللاةِِةببحح لم لمةٍٍةممجج تر ترظمظم أع أعالصليبالصليب  ::اًاًثثلِِلثاثا 
يضع دأح هاِئأل نفسِهجل أحب.لقد كتب وحنّ يا البِتِهنجيِلإى  ِفشير الكِللك اِتم :"هكذا أحهكذا أحباُهللا اُهللاب الع الال العممحتى ب ذَلذَل حتى باب نَنَ ابهه  

الوالوحيدحيد..لكى لكى ال ي هِلهِل ال يككلُّ كلُّك م م نني ؤِمؤِم ينبْل بْل بِه بِهن تكون تكون له له الح الح ياأل األاةاةي ببديةةدي".إن لم ِش يروحنّ يا البشير عنم اِهللاِةحب الم  للع
لتسانَ ِم كّلَلاء:ا م اِفالداُهللايبذُل ِلع االب نالو حيدو يقدمِفه دوأل!.؟يِبة على الصلي صبحسيراً عفه ِسم الِفر ِءاد 
الصليِبو.ولكن قوله هكذا أح اُهللاب الع نانَغْأ الما عكلِّن ؤاٍل س.قاّ حكان أبلغَ الصليب تع بير عنم حاِهللاِةب  
ا نَ لنَلِةتفاِضالمحنالذين تم رنَِقاِلا على خَنَدا وعصنَياه.م حِهاِهللاة ب ِسى تنَر ازالذىن اهللا ل اب "أخلى نفسأخلى نفسهذاًذاً آِخ آِخه  
صصورةَةَورع ع بدٍٍدبص ِف ِفراًراًاِئاِئ ص ى شباساس النّ النّهِِهى شب..وإذ و وإذ و جدفِِ فِِجد ى الهيئِةيئِةى الهكإنس كإنس ان وان وضضععنفس نفس ههو و أطاعأطاعحتى الم ٤." الصليِب الصليِب موتَ موتَوتَوتَ حتى الم 
 

 أِخ ليتكى تشتركى ِتى ِفِع ملكالِة الص: انَأبا السمأ ..اوىشكرِل كمبِتحكالع أى  الِتِةجيبحىبتِنبا بهالّاِذ ب 
دماالب ِمحيِدن الو نظيرى ئاِط أجل خَنياّى فاِد ِل ليكونو ِمخلصاًم ناألبِدالِك اله وألنال.ى  الحاِةياألب ِةديم ع 

القديسيناألب رالار وكِةالِئمأسألك .ار األطهة تعينِن قوى كى يِتكأحادا وفقَ إر وحسشيئِت بمك  ِمكِد اسجولم
 .من يقبْل إلى ال أخْرجه خَارجاً:  متِكالً على وعِدك الصاِدق يا من قلتَصالِتى فى اسم يسوع البار أرفع ..العظيم

 

 :ىك ِفتجد ذِلها سير غَ أوسالِةإن أردتَ سماع ِتلك الر.. زى القارئ العزيأِخ
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