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لو كان اخلالص والفداء والكفارة هم حقًا يف إمتام «عقوبة بدل عقوبة»، أي عقوبة 
اخلطية يف إبن اهللا املتجسد بدًال من اإلنسان، كما يعلم الالهوت الغريب، لكان هدف 
جتسد الرب وإرساليته للعامل «الرئيسي واجلوهري» هو حتقيق «عقوبة بدل عقوبة»، 
السترضاء العدل والكرامة والغضب اإلهلي، متت فقط على صليب اجللجثة وإخُتِزَل 
بذل اخلالص كله إىل ثالث ساعات (أو على األكثر إثىن عشرة ساعة) من اآلالم 
العنيفة، دفع فيها الرب مثن اخلطية القانوين لآلب، الذي أهني خبطية اإلنسان... ولن 

يغفر إال بعد إستالم الثمن.

أما الكنيسة األرثوذكسية فترى أن هدف التجسد وموت الرب على الصليب وقيامته، 
بصورة واسعة ومتسعة جدًا متتد جذورها يف قلب اآلب واإلبن والروح القدس معًا، من 
األزل وإىل األبد. إنه صليب بذل وحب وفرح وإحتاد بني اهللا واخلليقة كلها بطول 
وعرض وعمق املحبة اإلهلية ذاا... وإليك الدليل من الكتاب املقدس والتقليد الكنسي 
املعرب عن أعماق حياة وفهم الكنيسة، وكيفية تفسريها ملعىن اخلالص والفداء والكفارة.

لو كانت الكنيسة األرثوذكسية تتفق مع التفسري الغريب أن اخلالص والفداء والكفارة 
أعيادها  أعظم  تقيم  لكانت  الصلبوت،  يوم مجعة  بدل عقوبة»  مت حتقيقهم «كعقوبة 
قاطبة، وأقواها تركيزًا وإحتفاًال يوم اجلمعة العظيمة: «مجعة العقوبة املخلِّصة» والفادية 
واملكفِّرة، بدفع مثن اخلطية لآلب العادل الغاضب، ألا يوم إسترضاء غضبه وخالص 

البشرية... عيد األعياد كلها... أهم يوم يف تاريخ البشرية... أليس كذلك؟!
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إال أن الكنيسة األرثوذكسية ترى اخلالص والفداء والكفارة «كعمل إحتادي» بني اهللا، 
الثالوث القدس معًا، واإلنسان، بل واخلليقة كلها أيضًا (رو ٨: ٢١ـ  ٢٢ و رؤ ٢١: 
١ و ١٠ ـ ١١) لتطهري اخلليقة من املوت. لذلك ُتعيِّد الكنيسة خلالصنا وفدائنا 
والكفارة ليس يف يوم مجعة الصلبوت، بل يف سبعة أعياد سيدية كربى، وللعجب 

العجاب أن اجلمعة العظيمة ليست من السبعة!!!

(أحد  أورشليم  دخول  اإلهلي ـ  الظهور  امليالد ـ  البشارة ـ  هي:  السبع  األعياد 
إذن  أين  اخلمسني.  يوم  القدس  الروح  حلول  ـ  الصعود  ـ  القيامة  ـ  السعف) 
مجعة الصلبوت؟!!! قد يظن القارئ ألول وهلة أن الكنيسة األرثوذكسية قد أمهلت 
وليس صليب  إنتصار  بالصليب كصليب  حتتفل  إا  متامًا...  العكس  على  الصليب! 
عقوبة، صليب غلبة ال إنكسار، صليب حمبة اآلب واإلبن والروح القدس، الذي فيه 
أمت الرب تأكيده املطلق أنه قد جتسد وتأنس فعًال باحلقيقة، ألنه ذاق معنا كل معاناتنا 
وشانا يف كل شيء، من خالل السبع مراحل (األعياد السبع) منذ ُحبل به يف بطن 
العذراء وحىت موته وقيامته وصعوده وإحتاد الروح القدس، بسكناه فينا كهيكل اهللا الغري 
مصنوع بيد بشرية. الكنيسة األرثوذكسية حتتفل بالصليب يف كل عيد من أعيادها، 
بل يف كل صالة حيث علمتنا أن ندخل إىل حضرة اهللا برشم الصليب وصالة الشكر 
وأن ندعوه أبانا الذي يف السموات... مث نكمل حديث ولقاء احلب، ونشترك معه يف 

فرح ونصرة صليبه لنا ومعنا وبنا.

أما عن سرمدية الصليب وشركة اآلب والروح القدس مع اإلبن يف هذا الصليب الباذل 
واملنتصر بفرح ومسرة، فيحدثنا عنها الروح القدس يف الكتاب املقدس أيضًا. يقول 
لنا بطرس الرسول عن أزلية الصليب (أي كل أعمال اخلالص اليت ُتجسدها الكنيسة 

يف األعياد السبع):

«عاملني أنكم إفُتديتم... بدم كرمي... دم املسيح، معروفًا سابقًا قبل تأسيس العامل، 
ولكن أظهر يف األزمنة األخرية من أجلكم» (١بط ١: ١٨ ـ ٢٠). أي أن تدبري 
خطية  نتيجة  يكن  ومل  األزل،  منذ  معًا  الثالوث  قلب  يف  كان  اإلبن  وتأنس  جتسد 
اإلنسان، بل نتاج حمبة الثالوث حمب البشر الصاحل لنا وللخليقة كلها اليت جتسد فيها 
ووحدها مع أقنومه اإلهلي.. زواجًا أبديًا ال طالق فيه بني العريس السماوي والبشرية 
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عروسه وموضوع حبه وغرامه وآالمه وموته وقيامته وسكناه بروحه حبًا وهيامًا ذه 
العروس املتمردة اجلميلة واملحرية له...!!!

دم املسيح، كما درسنا، ليس هو السائل األمحر فقط بل جسده ودمه، هم «حياته 

ه ووحده بطبيعة البشر واملادة ليهبها اخللود، أي احلياة  وشخصه وكيانه» الذي زوجَّ

األبدية. الصليب هو كل ما عاناه اآلب الباذل إلبنه بفرح من أجلنا وكل ما عاناه 
اإلبن من شدة حبه فينا من إخالء لذاته بالنيَّة وتقدمي حياته كلها لنا (أي جسده ودمه 

وكيانه كله) منذ األزل عندما قرر أن يأخذ طبيعتنا بكليتها (ما عدا اخلطية واليت هي 
ليست من طبيعتنا!) مبا فيها إحتمال أن ُيظلم وُيقتل وُيرفض من حبيبته عروسه اليت 

أدمته بل قتلته عمدًا!!!

أما الروح القدس فشارك يف خالصنا كما نؤكد يف قانون اإلميان ونقول «وجتسد من 

الروح القدس، ومن مرمي العذراء. وتأنس». ويقول الكتاب أيضًا عن تضحية اآلب 
العظمى عندما قبل أن يبذل إبنه احلبيب ويزوجه بطبيعة البشر الظاملني، أن اآلب مل 
يبخل علينا بإبنه الغايل، ومل ميسك إبنه وحيده عنا بل أهداه لنا (حنن الغري مستحقني 
إبراهيم بإسحق يف تك ٢٢: ١٦، كهدية هللا حبيبه. والروح  ألي حب) كما فعل 
القدس األزيل، شارك أزليًا يف تقدمي دم وحياة الرب لنا عندما يقدس اخلبز واخلمر على 
املذبح وعندما قال «دم املسيح الذي بروح أزيل قدم نفسه هللا... يطهر ضمائركم من 

أعمال ميتة، لتخدموا اهللا احلي» (عب ٩: ١٤).

والتعبري بالعربية: «الذي مل يشفق على إبنه بل بذله ألجلنا أمجعني، كيف ال يهبنا أيضًا 
معه كل شيء» (رو ٨: ٣٢)، يظنه من حيبذون تفسري الصليب «كعقوبة بدل عقوبة» 
«إنعدام  فلماذا  وإّال  عقوبة  كان  الصليب  على  الرب  موت  أن  على  إثبات  دليل  أنه 
الشفقة» من اآلب حنو اإلبن وحنن نعلم أن غضب اآلب ال يسترضى إال بإمتام العقوبة، 

كما يعلم الهوت القرون الوسطى يف الغرب، يف اإلنسان أو من ينوب عنه كمعاقب 
العبارة  هلذه  اإلجنليزية  الترمجة  ولكن  املتجسد.  الرب  وهو   (Penal Substitution)

ولعمل إبراهيم مع إسحق يف القدمي تنفي التفسري العقايب وتؤكد هدية احلب ال القتل:
«He who did not spare His Son, but delivered Him up for us all...»

 (Rom 8: 32).
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«Because you have done this thing, and have not withheld your 

son, your only son»                                                      (Gen 22: 16).

واآلن يتضح لنا باألكثر معىن «أما الرب فسر أن يسحقه باحلزن» (إش ٥٣: ١٠). 
أن مسرة اآلب مل تكن السترضاء غضب من اهللا حنو اإلنسان، ولذا «سر أن يسحقه 
باحلزن»، بل هي مسرة تفهم فقط عندما نقرأها يف ومع مسرة اإلبن وفرحه الذي 
«من أجل السرور املوضوع أمامه إحتمل الصليب مستهينًا باخلزي. فجلس يف ميني 
عرش اهللا» (عب ١٢: ٢) وأجلسنا معه يف السماويات (أف ٢: ٦) وأجلسنا معه يف 
عرشه هذا (رؤ ٣: ٢١). والروح القدس بعمله يف األسرار املقدسة ويف قلوبنا وكياننا 
يأخذ كل إنتصارات وأجماد الرب املسيح ويهبها ويعطيها لنا (يو ١٦: ١٤). لذلك هو 
يشارك مع اآلب واالبن يف البذل والعطاء واإلحياء املهدى لنا منذ األزل ولألبد كما 

سنرى تعليم الكتاب.

أما عن أبدية الصليب، أي إهداء اهللا لنفسه لنا وزرع حياة اآلب من خالل اإلبن 
الرائي  ليوحنا  أعلنه اهللا  أبدية، فهذا  فينا الحتاد وزجية روحية  القدس  الروح  وبعمل 
عندما رأى الرؤية واملنظر األبدي يف وسط عرش اهللا ورأى الرب املصلوب والقائم من 
األموات «حيًا ومذبوحًا» يف آن واحد ولألبد بال اية... (هدية زواجه األبدي من 
البشرية) حامًال ذبيحة صليبه وحبه الذي ال ينتهي جبراح جمده لألبد: «ورأيت يف وسط 
العرش... خروف قائم كأنه مذبوح» (رؤ ٥: ٦) وقد يكون هذا اجلرح األبدي أبديًا 

ألن البعض مل يردوا له صدى حمبته وتقدمته، حبب مساٍو... لألبد.

وبعد أن رأينا تعليم الكتاب املقدس وترتيب الكنيسة يف أعياد خالصنا السبعة، وكيف 
مبعناه  الصليب  أن  للصليب، وكيف  الرب يف كل صالة وكل رشم  بصليب  حنتفل 
املتسع جدًا حيوي األزل وال ينتهي لألبد، وكيف أن األب والروح القدس األزيل قد 
شاركا وبذال ذات البذل مع اإلبن املتجسد لنا، أسأل كل من يعلم أن اخلالص والفداء 
والكفارة هم يف األساس «عقوبة بدل عقوبة» سؤاًال قد يساعد يف تطهري أفكارنا من 

الهوت القرون الوسطى يف الغرب ويوسع مدى أفق رؤيتنا معًا:

أيهما أكثر تضحية وأعظم بذًال وحبًا وأملًا:
١ـ أن اإلبن قد «أخلى ذاته صائرًا يف صورة عبد» لألبد فينا؟ أم



٣٦٩

مجعة  يوم  ظلمًا»  «يقتل  أن  إرتضى  العبد  صورة  يف  صار  بعدما  أنه  ٢ـ 

الصلبوت؟

أعتقد أن إخالء ذاته وإحتاده بنا وإحتادنا به بكل ما يتبع هذا اإلحتاد والوحدة من آالم 

عنيفة، تفوق آالم اجلسد والنفس مهما تصورناها وإىل األبد، ومبا فيها آالم صليب 

اجللجثة، إمنا هو صليب ال ميكن أن يقارن مببدأ الـ «عقوبة بدل عقوبة» لضيق أفق 

هذا التفسري الغريب، وإختزاله الشديد ملعىن املحبة اإلهلية، املعلنة لنا يف اإلحتفال خبالص 

فسرت  كما  خلالصنا،  اليت  الكربى  السيدية  األعياد  يف  لنا،  وكفارته  وفداءه  الرب 

الكنيسة األرثوذكسية يف بالغة التقليد والطقس الذي يروي لنا صدى رسالة الكتاب 

الثالوث حمب البشر اليت ال حيدها يوم  الثالوث السرمدي، وحمبة  املقدس عن صليب 

الصلبوت وحده أبدًا، وال حىت األعياد السبع، وال األزل وال األبدية كلها... آمني،

• • •


