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 من صلب املسيح
 

 بقلم

 يوسف قسطة

 

(6 -)مفاهيم من الكتاب املقدس
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مجيع احلقوق حمفوظة

مجيع احلقوق حمفوظة للمؤلف وال جيوز نشر أو إعادة نشر أو طبع هذا الكتاب 
أبي طريقة طباعية أو الكرتونية هبدف بيعها أو املتاجرة هبا أو وضعها على شبكة 

اإلنرتنت إال إبذن من اخلدمة العربية للكرازة ابإلجنيل.
ميكنك أن حتتفظ ابلكتب واملقاالت لإلستخدام الشخصي، كما ميكنك أن 

تنسخها ألجل توزيعها جماانً لتعم الفائدة.
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 يح؟ـب املسـل  ـن ص  ـم

 :القراءة من الكتاب املقدس

ِِ َوأَ »" ٍٍ ْلَبُسهوُه  َههْوَ  أُ َفِحيَنِئٍذ َأَخَذ بِياَلُطُس َيُسوَع َوَجَلَدُه. َوَضَفَر اْلَعْسَكُر ِإْكِليالً ِمْن َشْوٍك َوَوَضُعوُه َعَلى رَْأِسه ْرُجهوا
 : ٍَ : «. لّساَلُم ََي َمِلَك اْليَهُهودِ »ٱوََكانُوا يَهُقوُلو ْْ ُِ. َفَخرََج بِياَلُطُس أَْيضاً َخارِجاً َوقَاَل ََلُه ُِ »وََكانُوا يَهْلِطُموَن َهها َأَا ُأْخرُِجه

ًَ َواِةهَد ً  ِِ ِعل ه ُُ َأِجهُد ِفيه ْْ لِتَهْعَلُموا َأّّنِ َلْسه . َفَخهرََج َيُسهوُع خَ «. إِلَْيُك ٍِ ارِجهاً َوُههَو َةاِمهِإ ِإْكِليهَإ الك هْوِك َو َههْوَ  اوُْرُجهوا
ٍُ »فَهَقاَل ََلُْْ بِياَلُطُس:  اُم َخهَرُخوا قَها ِِل : «. ُهَوَذا اإِلْنَسا َِ َواْدُهد  ها َرهُه ُرَََسهاُ  اْلَكَهنَه ُِ »ٱفَهَلم  ُِ  اْخهِلْب ْْ « ْخهِلْب قَهاَل ََلُه

ْْ َوا»بِياَلُطُس:  ًَ ُخُذوُه أَنْهُت ِِ ِعل ه ُُ َأِجهُد ِفيه ُِ اْليَهُههوُد: «. ْخِلُبوُه َوّّنِ َلْس ٍْ »َأَجابَه هَُن َأ َُِ لَنَها َاُمهوِ  َوَةَسهََن َاُموِسهَنا 
 ِ ّ ُِ ابْههَن ا ُِ َجَعههَإ نَهْفَسهه َِ بِههياَلُطُس َهههَذا اْلَقههْوَل اْوَداَد َخْوفههاً. فَههَدَخَإ أَْيضههاً ِإَ  َدارِ «. ََيُههوَ  وَن هه هه َِِ هها  َِ َوقَههاَل فَهَلم   اْلوالَيَهه

َُ »لَِيُسههوَع:  ِِ َجهههَوا ً. َوأَم ههها َيُسهه« ِمهههْن أَيْهههَن أَنْههه ْْ يُهْعِطههه ُِ بِهههياَلُطُس: وُع فَهلَههه ٍ  ِ  »فَهَقهههاَل لَهه ُْ َأ َُ ََهْعلَههه أََمههها ََُكلُِّمهههِل  أََلْسههه
ٍْ َأْخِلَبَك  ٍْ أُْطِلَقَك ُسْلطَااً َأ َُ َلَْ يَ »َأَجهاَ  َيُسهوُع: « َوُسْلطَااً َأ ََ لَهْو َلَْ ََُكهْن قَهْد أُْعِطيه ٍِ اْلبَهت ه ُكهْن لَهَك َعلَهس  ُسهْلطَا

ُْ ِمههْن فَهههْوُل. لِههَذِلَك ال ههِذم َأْسههَلَمِل إِلَ  َِ أَْع َهه ُِ َخِطي هه ُِ َوَلِكههن  «. ْيههَك لَهه ٍْ يُْطِلَقهه ٍَ بِههياَلُطُس َيْطلُههَُن َأ ُِ َكهها ِمههْن َهههَذا اْلَوْقهه
ٍَ قَا ِ  ُِ َمِلكاً يُهَقاِوُم قَهْيَصرَ »ِل : اْليَهُهوَد َكانُوا َيْصُرُخو ََُْعُإ نَهْفَس َُ ُمُِّباً لَِقْيَصَر. ُكإُّ َمْن  َُ َهَذا فَهَلْس ٍْ َأْطَلْق فَهَلم ا «. ِإ

 ُِ ٍِ يُهَقاُل َل َِ ِف َمْوِض َِ بِياَلُطُس َهَذا اْلَقْوَل َأْخرََج َيُسوَع َوَجَلَس َعَلى ُكْرِسسِّ اْلوالََي «. َجب اثَ »ْلِعْْبَانِي َِ  ِ وَ « ْلباَلطُ »ٱَِِ
َِ. فَهَقههاَل لِلْ  َِ الس اِدَسهه ههاَع ٍَ اْسههِتْعَداُد اْلِفْصههِح َوَاْههُو الس  ْْ »يَهُهههوِد: وََكهها ُِ »َفَصههَرُخوا: «. ُهههَوَذا َمِلُكُكهه « ُخههْذُه  ُخههْذُه اْخههِلْب

ْْ بِهياَلُطُس:  ْْ »قَاَل ََلُه َِ: َأَجهاَ  ُرَََسهاُ  اْلَكهَ « أََأْخهِلَُن َمِلَكُكه ْْ «. لَهْيَس لَنَها َملِهِك ِإال  قَهْيَصهرُ »نَه ُِ إِلَهْيِه َفِحيَنئِهٍذ َأْسهَلَم
 .ِِ   .(16 - 1: 19)يوةنا لُِيْصَلََن. َفَأَخُذوا َيُسوَع َوَمَضْوا ِب

ُِ ُوُجوُهنَهه3" ِِ. ُُمْتَهَقههِر َوَْْههُذوِل ِمههَن الن ههاِ  َرُجههُإ َأْوَجههاٍع َوُْْتَههْبُ اْسُههْ ٍِ وََكُمَسههن ٍ َعْنهه ْْ نَهْعتَههد  بِهه َلِكههن   4ا ُُمْتَهَقههِر فَهلَهه
ِّ  َوَمهههْذُلواًل.  َناُه ُمَصههها ً َمْضهههُرو ً ِمهههَن ا َلَهههها. َوَاْهههُن َةِسهههبهْ ِْ َوْجهههِإ َمَعاِخهههيَنا 5َأْة َانَهنَههها َلََلَهههها َوَأْوَجاَعنَههها َاَم  َوُههههَو َرْهههُرو

ُههُْبِِه ُشههِفيَنا. َمْسههُحوِل َوْجههِإ هَثِمنَهها. َبِْديههَُن َسههاَلِمَنا عَ  ِِ َوُِ ِِ َوالههر  ُّ 6َلْيهه ٍْ َضههَلْلَنا. ِمْلنَهها ُكههإُّ َواِةههٍد ِإَ  َطرِيِقهه ُكلُّنَهها َكنَههَن
يِعَنا.  ِِ ِإْْثَ َجَِ َِ َعَلْي ٍَ أََمه7َوَض ٍَ َخهاِمَت ْبِح وََكنَهْعَاه َْ أَم ا ُههَو فَهتَهَذل َإ َوَلَْ يَهْفهَتْح فَهاُه َكَكهاٍ  ََُسهاُل ِإَ  الهذ  ْْ ظُِل اَم َجاوِّيَهها فَهلَه

 .(7 - 3: 53شعيا  إ" )يَهْفَتْح فَاهُ 

َبنِههس أَ  َِ َهَكههَذا يَهنهْ ََ ِف اْلَْبِّي هه َِ ُموَسههى اْسَي هه ٍِ "وََكَمهها َرفَهه َِ ابْههُن اإِلْنَسهها ِِ بَههْإ ٍْ يُهْرفَهه ِمُن بِهه ِْ ِلَكههْس الَ يَهْهلِههَك ُكههإُّ َمههْن يهُهه
 ٍُ َُ. ََُكههو ُِ اْسَيَههاُ  اوََبِدي هه ِِ بَههْإ وَن ههلَهه ِمُن بِهه ِْ ُِ اْلَوِةيههَد ِلَكههْس الَ يَهْهلِههَك ُكههإُّ َمههْن يهُهه َ  بَههَذَل ابْهنَهه ُ اْلَعههاََلَ َةهه  ّ ُِ َهَكههَذا َأَةههَن  ا
 ٍُ ُِ اْسََياُ  اوََبِدي َُ. ََُكو ُِ ِإَ  اْلَعهاَلَِ لِيَهِديَن اْلَعهاََلَ بَهَل ُ ابْهنَه  ّ ِِ وَن ُِ َلَْ يُهْرِسِإ ا ََ بِه ٍُ  اْلَعهاََلُ. ْإ لِهَيْخُل ِِ الَ يُهَدا ِمُن بِه ِْ اَل هِذم يهُه
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ِمْن  ِ  ِْ ِمُن َقْد ِديَن وَن ُِ َلَْ يُه ِْ ِّ  اْلَوِةيِد. َوال ِذم اَل يُه ٍ  النُّهوَر قَهْد َجهاَ  ِإَ  اْلَعهاَلَِ َوَأَةهَن  ْسِْ اْبِن ا َُ: ِإ يْهُنونَه َوَهِذِه ِهَس الد 
ََ َأْكثَهَر ِمنَ  ُْ ِشرِّيَر ً الن اُ  ال ُّْلَم ٍ  أَْعَماََلُْْ َكاَن  . (19 - 14: 3)يوةنا  " النُّوِر َو

ِال أثر أفكار النا  وخواطرهْ على مر العصور واوجيال وِف مع ْ اوةياٍ  . من خلَن املسيح  س
قال بعضهْ، أٍ اسق كلِ ِف خلَن املسيح يقِ . كانُ اوجوبَ عنِ مكوهَ مكوشَ، أو متحي   وغري موضوعيَ

، إٍ اسق كلِ هو على وقال هخرٍو. لى يهوذا اإلسخريوطس الذم  عِ بثال   من الفضَ وسلمِ دصومِع
وقد ألقى اآلخرٍو اللوم على املسيح نفسِ ونِ، ةسَن . اليهود، الذين طالبوا بيالطس بصلبِ كخارج عن القانٍو

واسقيقَ ال . خور  كافيَ وافيَ على اسقيقَولكن هذه اوقوال ال َعطينا . وعمهْ، كسر السبُ وثر على التقاليد
ِيده شهاد  التاريخ والكتا  املقد  يقول، أٍ الذين خلبوا املسيح هْ . جندها إال ِف الكتا  املقد  الذم َ

ال  الستَ هْ َجاعَ الروماٍ. ستَ، وليسوا واةدًا أو ا ن  أو  ال َ َن كاٍ هلَ إلعدام اجملرم  يفالصل. وأول ه
من إجنيإ يوةنا  8ففس اوخحْا . أما اليهود فكانوا ينفذٍو ةكْ املو  بواسطَ الرجْ  ساار . ٍعند الروما

. أٍ موسى أوخاا أٍ مثإ هذه َُرجْ»ا  ملرأ  ال انيَ إ  املسيح قالوا لِ: و نقرأ أٍ الكتبَ والفريسي  الذين جاَ 
بيَن لوقا أٍ استيفانو  الكهيد ما  رَجاً من أعمال الرسإ، خيْبا الط 7وِف اوخحْا  «أنُ  فماذا َقول
كاا يرَجٍو »يقول أهنْ  59العدد وِف  «....أخرجوه خارج املدينَ ورَجوه»يقول أهنْ  58وِف العدد .  ساار 

نفسِ رجْ  ساار  بقصد  ةَ بولس الرسول «.أيها الر  يسوع أقبإ روةس استيفانو  وهو يدعو ويقول:
ةكْ  الذين كانوا يستعملٍو الصلَن وسيلَ لتنفيذ فالروماٍ، إذاً، هْ.  إلجنيإ كروالقضا  عليِ، ونِ كاٍ ي

وِف العدد . ، أٍ بيالطس الروماّن أخذ يسوع وجلدهمن إجنيإ يوةنا 19 وَلذا َقرأ ِف فااَ اوخحْا. املو 
لك نقرأ أٍ أربعَ وبعد ذ». من اوخحْا نفسِ يقول البكري  سرف الواةد: "فحينئذ أسلمِ إليهْ ليصلَن 16

خيْبا  34وِف العدد . من العساكر الروماني  خلبوا يسوع وأخذوا  يابِ وجعلوها أربعَ أقسام؛ لكإ عسكرم قسْ
  يسوع قد سبق ر ال وكاٍ. أٍ واةدًا من العسكر الروماٍ طعن جنَن يسوع ُربَ وللوقُ خرج دم وما  يوةنا

دونِ ويقتلونِسلْ إ  اومْ )أم الر ي»ِ فأنبأ َالميذه أبن  «.وماٍ( ويسته أ بِ ويتفإ عليِ ُو

أسبوع اآلالم نسمِ الننيمَ القا لَ: ففس . من خلَن املسيح  أوالً، َجاعَ الروماٍ، وثنياً، أّمَ العْباني 
وهذا . عس هو املسيح، الذم جا  من َلك اومَار فاوّمَ هس أّمَ العْباني  وال». وا َلفس على أمَ قتلُ راعيها»
من نبو  ميخا َقِ عيوننا ِف  5ففس اوخحْا . اونبيا  والرسإ ِف العهدين القدمي واجلديد عود بنا إ  أقوالي

يسمس ميخا  4و  2وِف العددين  ". بقضيَن على خده على اآليَ القا لَ: "يضربٍو قاضس إسرا يإ 1العدد 
املسيح هذه اسقيقَ رسول وقد أيد مَ . ملنت رك واملسيا ا، أم أٍ يسوع هو املل«قاضس إسرا يإ "متسلطًا وراعياً 

من إجنيلِ عن  2أما لوقا أخْبا ِف اوخحْا . "مدبرًا يرعى شعيب إسرا يإ" فاقتبس النبو  نفسها داعيًا املسيح:
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. أهنْ كانوا ِف انت ار ْلَ العاَل أم. ِعاٍ البار وةنَ النبيَ وسوامها ممن كانوا ينت رٍو فداً  وخالخاً ِف أورشليْ
ِال ِف ولكن ماذا ةصإ عندما جا  املسيح وأع لن هويتِ لكعبِ الع ي  على قلبِ  ُيَن يوةنا عن هذا الس

ِكد بطر  على هذه اسقيقَ ِف  «.إ  خاختِ جا  )املسيح( وخاختِ َل َقبلِ»: من إجنيلِ قا الً  1اوخحْا  وي
أٍ هللا جعإ يسوع هذا الذم خلبتموه  فليعلْ يقينا َجيِ بيُ إسرا يإ»قول: من أعمال الرسإ في 2اوخحْا 

دمِ علينا »من إجنيإ مَ نسمِ الكعَن يطالَن بصلَن املسيح ويقول:  27وِف اوخحْا « .أنتْ رً  ومسيحاً 
ِوليَ  ،نعْ «.وعلى أوالدا َقِ عليهْ الروماٍ والعْباٍ اشنكوا ِف خلَن يسوع، ولكن هذا ال يعل أٍ كإ املس

 . وةدهْ

وعداو  الكيطاٍ . وثلثاً، عدوه الكيطاٍ. من خلَن املسيح  أواًل، َجاعَ الروماٍ، وثنياً، أّمَ العْباني 
وة قيال، أراد إبليس أٍ  وارمياففس وقُ ما، ةسبما خيْبا النيب أشعيا  . للمسيح َرجِ إ  ما قبإ خلق اإلنساٍ

ولذلك أراد االنتقام، ولكن ليس من . ِ فكإ وسقط، وكاٍ سقوطِ ع يماً السما ، ولكن ِف ينتصَن مرك  املسيح
نسإ »، ولذلك قال للحيَ اليت استعملها الكيطاٍ لإليقاع  إلنساٍ فاهلل عرف نواَيه منذ البد . دٍو علْ هللا

ليس( أم أٍ إبليس سياْر املسيح ِف معركَ الصليَن أما هو )أم إب «.املرأ  يسحق رأسك وأنُ َرخدين عقبِ
ِ ليقتإ املسيح، ظناً منِ أبنِ . فسيسحق رأسِ ويه م هنا ياً  ولكن الكيطاٍ َل يصدل هللا ولذلك رْا يعمإ بكإ قَو

، ولذلك قال دصومِ ِف ولكن فألِ خا ، وٍ املسيح كاٍ على علْ بكإ شس . منِ  لضربَ القاضيَ يتخلَ
من  3وِف العدد . وسلطاٍ ال لمَ هو إبليس «.هذه ساعتكْ وساعَ ال لمَ» من إجنيإ لوقا: 22اوخحْا 

 13وِف اوخحْا . «ٍ ِف يهوذا الذم يدعى اإلسخريوطسفدخإ الكيطا»نفسِ يقول البكري لوقا:  خحْااإل
فح   »: 2من إجنيإ يوةنا يلقس التلميذ الذم كاٍ يسوع حيبِ م يدًا من الضو  على ما جرى فيقول ِف العدد 

يقول يوةنا:  27و  26وِف العددين  «.أٍ يسلمِ قلَن يهوذا ِعاٍ اإلسخريوطس كاٍ العكا  ألقى الكيطاٍ ِف
ومن هذا يتضح لنا أٍ . «فبعد اللقمَ دخلِ الكيطاٍ. فنمس يسوع اللقمَ وأعطاها ليهوذا ِعاٍ اإلسخريوطس»

إ  اره ة  ولكن سيفِ عاد . إبليس هو الذم كاٍ احملرك الكبري للنا  على اختالفهْ، ضد الر  يسوع املسيح
 . ٍ ب  اوموا  قام املسيح ِف اليوم الثالث

ولعلك َستنر  هذا القول ورمبا َتسا ل: هإ هلل يد ِف خلَن . رابعاً، أييت خالق اوكواٍ أم هللا، لِ اجملد
 :   واجلوا  هو نعْ، وإليك اوسبا املسيح

ونك يوم بكإ » قال وبينا هدم ُمذراً: فاهلل. أواًل، أٍ هللا ال يناجِ عن كالمِ وال ينري ما خرج من فمِ
 . ةكْ املو  اجلسدم واوبدمفلما عصى اإلنساٍ هللا وقِ اُ  «.منها مواتً متو 
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ثنياً، أٍ هللا حيَن اإلنساٍ جداً، ولذلك كاٍ عليِ أٍ ُد ةاًل يوفق ب  عدلِ من جهَ ومن رلتِ من 
وقد متكن من فعإ ذلك . عنا أجر  ادطيَ اليت هس املو  وٍ املسيح دفِ. جهَ أخرى؛ فكاٍ اسإ هو الصليَن

، بكالم هخر، كاٍ مو  املسيح وملاذا بال خطيَ  ونِ ابن هللا  إلضافَ إ  كٍو ابنِ اإلنساٍ. ونِ بال خطيَ
من نبو   53، ففس اإلخحْا وهذا يتفق مِ أقوال اونبيا  والرسإ اوبرار. مواتً بديليًا نيابيًا أم أنِ ما  نيابَ عنا

بههو ررْو وجإ معاخينا مسحول وج»إشعيا  نقرأ العبار  التاليَ:  ،  ره شفيناإ هثمنا، بديَن سالمنا عليِ ُو
واملسيح  «...كلنا كننْ ضللنا ِملنا كإ واةد إ  طريقِ والر  )هللا اآل ( وضِ عليِ )على املسيح( إْث َجيعنا

. على هذه سقيقَ قا اًل: "هكذا أةَن هللا العاَل ةَ بذل ابنِ الوةيد نيقودَيو ، أكد نفسِ، ِف ةديثِ مِ املعلْ
هللا َل يكفق على »فهتف يقول:  من رسالتِ إ  روميَ 8" وقد أيد الرسول بولس هذا القول ِف اإلخحْا . . 

ق علينا قال هذا بقلَن يفيض الككر والتقدم لآل  السماوم الذم ه ر أٍ يكف «.ابنِ بإ بذلِ من أجلنا أَجع 
 . على ابنِ، ولذلك ضحى بِ ةباً بنا وخبالخنا من ادطيَ واملو  اوبدم

ِ أنِ 18ا الرسول يوةنا ِف اوخحْا ْب خي   الدفاع عن املسيح  لسيف، وخبهِ ملا ةاول بطر  من بكاَر
وقد قصد أٍ  «الكأ  اليت أعطاّن اآل  أال أشرهبا »ْث اتبِ يقول:  ". يسوع قا اًل لِ: "اجعإ سيفك ِف النمد

الصليَن عالجًا ملككلَ ادطيَ، ولذلك أعطى ابنِ كأ   يوضح لبطر  )ولنا( أٍ هللا هو الذم عّ  أٍ يكٍو
كأ  »وهكذا يصبح ِف مقدور اإلنساٍ أٍ َيد يده  إلَياٍ إ  يسوع قا اًل: . املو  ليمنحنا كأ  ادالص
 «. ادعوادالص أَناول و سْ الر  

. وخامساً، ابن اإلنساٍ. عَ الروماٍ وأّمَ العْباٍ وعدوا الكيطاٍ وخالق اوكواٍمن خلَن املسيح  َجا
ِ على الصليَن  ال َسئ فهمس. أم املسيح  لذا  فأا ال أقصد أٍ . هإ َعلْ َي ع ي م أنِ كانُ ليسوع ِف مَو
متر الثالوث . استكهد بإ أقصد أٍ املسيح ما  طوعًا واختيارًا ساعَ شا  وكيفما شا  املسيح انتحر أو ففس م

كاٍ بوسعِ أٍ ال َيو  .  متْبعًا متطوعًا للمو  عن اإلنساٍ اداطس، «قدم املسيح نفسِ هلل»اوقد  ِف اووليَ 
ولكنِ كاٍ ينسإ  ،ساعتِ بيتمراراً كثري  أرادوا قتلِ قبإ أٍ . وكاٍ بوسعِ أٍ يقضس على خصومِ لو أراد. لو شا 

َوا ليلقوا القبض عليِساعَ جا  خصومِ عندما أَُ ال. من وسطهْ وَيضس ، أجابوا: . جا فلما سأَلْ من َطلبٍو
« . رجعوا َجيعًا إ  الورا  وسقطوا على اورض»" وملا قال هذه الكلمَ . فقال َلْ: "أا هو. يسوع الناخرم

إجنيإ  قال الر  يسوع ِف اوخحْا العاشر من. فاملسيح كاٍ سيد املوقف ولذلك ما   ختباره ساعَ شا 
  . ليس أةد أيخذها مل بإ أضعها أا من ذايت. َلذا حيبل اآل  وّن أضِ نفسس آلخذها أيضاً »يوةنا: 

وهكذا عندما دا من ساعَ الصفر رفِ عينيِ او السما  « . سلطاٍ أٍ أضعها و  سلطاٍ أٍ هخذها أيضاً 
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وال يسعل إال . ورض ب  السما  واورضوبعد ذلك علق ر  السما  وا« . أيها اآل  قد أَُ الساعَ»وقال: 
 أقول مِ املرمن: أٍ

 ما أعاَن ةبك             إذ قد خلبُ ذا من أجلس     
 لكس َهعّد لهَس مكهاٍ    ُمتمالً كإ اَلهواٍ               

 "كإ وابن اإلنساٍ وأخرياً  من خلَن املسيح  َجاعَ الروماٍ وأّمَ العْباٍ وعدوا الكيطاٍ وخالق اوكواٍ
فإٍ كنا ن ن أننا ان أفضإ من الروماٍ .  خلبنا املسيحان َجيعاً . وهذا يكملك أنُ ويكملل أا أيضاً ، إنساٍ"

. اجلميِ أخطأوا وأعووهْ رد هللا»الكإ سواسيَ من هذه اجلهَ، وٍ كلمَ هللا َقول: . واليهود فنحن على خطأ
والر   طريقِ كلنا كننْ ضللنا، ملنا كإ واةد إ »ا  النيب: يقول إشعي. ولف َ "اجلميِ" َكمإ البكريَ كلها« 

ولكن هللا ب  ُمبتِ لنا، ونِ وان بعد خطا  ما  »ويقول الرسول بولس:  «. وضِ عليِ )أم املسيح( إْث َجيعنا
وفد أكد املعمداٍ على هذا اوسا  َيكن لكإ منا أٍ يقول بصدل: كإ شوكَ قد غروهتا « . املسيح وجلنا

مِ  را  : كاٍ َُن أٍ أكٍو أا على الصليَن ولكن يسو أخذ مكاّن ونِ وَيكن لكإ منا أٍ يقول ... أا
 ... أةبل

الكاََن عما َفعلِ بعض الدول أبقذارها ونفاَيهتا، فقال أٍ هذه  دثِف مقال ِف إةدى اجملال  ا
كيماويَ ومواد بنا  وسواها من املواد   ا أٍ اول القمامَ إ  موادالدول أقامُ مصانِ خاخَ استطاعُ بواسطته

فمِ أٍ خطاَيا هس اليت خلبُ يسوع فقد .  لذا  بواسطَ مصنِ الصليَنوهذا ما فعلِ هللا . النافعَ للنا 
فهإ َرغَن ِف االستفاد  من خالص هللا  ملسيح  هإ َطْر نفسك على . ةول هللا الصليَن إ  وسيلَ للخالص

 خبطاَيك ومتكاًل على املصلو  وةده دالص نفسك  هإ َقبإ نعمَ هللا  إلَياٍ فتتو  معنفاً رلَ الر  اآلٍ 
  ملسيح 

 . على الصليَن، وماوال فاااً ذراعيِ لريةَن بك إٍ الر  الذم فتح ذراعيِ


