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 مع المسيح،
 من العلية إلى الجلجثة ومجد القيامة

 
 معنا وفينا حيٌّ  المسيحُ 

 

 المسيُح حيٌّ معنا
يف وسطنا ومعنا حسـب الوعـد "هـا أنـا  حيٌّ  املسيحَ إن من السهل علينا أن نقول  

عنــد   عــام شــائعٌ  ميــانٌ ، ذلــك إ)٢٠: ٢٨الــدهر آمــني" (مـىت  انقضــاءىل إمعكـم كــل األيــام و 
إىل  لفظيـةً  أو إشـارةً  ليسـت فكـرةً  ،حسـب أسـفار العهـد اجلديـد "معنـا"لكن  .كل املؤمنني

ــ ،"عمانوئيــل" هــي "معنــا اهللا" ،قــدرة الــرب اإلهليــة. حســب التســليم الكنســي د. أي املتجسِّ
"احلضـــور  هـــو تعبـــري مشـــهور ورد يف أكثـــر مـــن موضـــع للقـــديس أثناســـيوس تعبـــريٌ  ،ولـــذلك

ضـد األريوسـيني  - ١٨فال فـرق (راجـع جتسـد الكلمـة  "،حضوره متجسداً "أو  ،املتجسد"
اً مــن األمــوات، وأحيــا اجلســد لكــي يكــون هــو قــام حيَّــف .)٦٦: ٢ – ٥٥: ٢ – ٢٣: ١

 نسانياً يف شخصه الواحد غري املنقسم إىل اثنني.إهلياً و إمعنا 

 أي الكنيسة: ،الجسد قيامة المسيح جعلته رأسَ 
ففـي بيـت . )١(انية املفتـداة يف بيـت حلـمبداية الكنيسة هـي يف مسـقط رأس اإلنسـ 

. هـو االحتـادالالهوت بالبشـرية يف الشـخص الواحـد لكـي يفـتح لنـا حنـن بـاب  احتادُ  حلم متَّ 
ح لنـــا توكــان مــن الضــروري أن يفــ ،يف "حضــن أبيــه كــل حــني" حســب قســمة عيـــد املــيالد

 .معه وبهنفس احلضن األبوي لكي نستقر حنن فيه 

 عبارة مأثورة للقمص مىت املسكني. ١
                                                           



 ٢ 

أل�ـا اختـارت  ثانيـاً:و  أل�ا خملوقة من العدم. أوًال:ن اهللا، ع غريبةً  كانت البشريةُ 
 .وهو ذاته طريق اخلطية ،طريق املوت
 ؛هلــا عــائقٌ أيضــاً مــن العــدم  اخللقُ إذا كــان طريــُق املــوت عائقــاً أمــام "معيِّــة" اهللا، فــو 

ــ  بُ كــان ميكــن التغلُّــ  االغــرتاب،هــذا . أبديــةً  وال ميــنح لإلنســان حيــاةً  ،ل للخلــودألنــه ال يؤهِّ
ولكــن  .)٦: ٤جتســد الكلمــة  – ٢٧-٢٦: ١صــورة اهللا (تكــوين  اإلنســانُ  لــو ظــلَّ  ؛عليــه

لذاتـه الـيت ال متلـك الوجـود الـذايت فسـقط  وهو أن يكون صورةً  ،اختار طريقاً آخر نسانَ اإل
 يف املوت.

 جاء ابن اهللا ونقض العائقني معاً..
 .لوهةِ باألُ  أي البشريةَ  ،بغري املائتِ  د املائتَ وحَّ فقد + 

ونقل أصل اجلـنس  ،بعطية احلياة األبدية وأباد العدمَ  ،املوتِ  هبقبول + وأباد املوتَ 
 ٤٥: ١٥كــو ١إىل كيانــه الــذي فيــه احليــاة األبديــة ( ،البشــري مــن آدم الــذي جلــب املــوت

 .)٣٣: ٣ضد األريوسيني  ،٩: الرسالة إىل أدلفوس ،٤٧ -
ولكــي ال يفــىن  ،اً إىل األبــدلبقــاء اجلــنس البشــري حيَّــ كــان ضــرورياً   ،لذلــك التحــوُّ 

اجلميــع  صُ وخملِّــ الكــلِّ  "ألن اجلــنس البشــري كـان ســيهلك بالتمــام لــو مل يكـن ربُّ  ؛بـاملوت
 ).٤: ٩(جتسد الكلمة  "ابن اهللا قد جاء ليضع حداً للموت

 الشـركة. فكيـف ينقـلُ  وفـتح بـابَ  ،املـوت والدينونـة عـائقَ  عَ ورفَـ لكن جاء الصلبُ  
والـذي  ،التعلـيم السـائد منـذ عصـر اإلصـالح ؟هـذا التحـول النهـائي احليـاةِ  ربُّ  لينا املسيحُ إ

ـــ ولكـــن هـــذا  ،جـــداً  كـــافٍ  ســـيما الصـــلب،  ال ،ميـــان مبـــا حـــدثى يف مصـــر هـــو أن اإلتفشَّ
 ، لآليت:فبكل ما تعنيه كلمة مزيَّ  فٌ التعليم مزيَّ 

 بل حقيقة تأنس ابن اهللا. ،يماً فقطد مل يكن تعلتجسُّ ألن ال أوًال:
ابــــن اهللا  الكلمــــةُ  فقــــد أخــــذَ  ،يف آدم األخــــري ل هــــو حتــــول كيــــاين متَّ التحــــوُّ  ثانيــــاً:

قـوا علـى لِ خلقة البشر الـذين خُ  دُ وجيدِّ  ،فيه بيد املوتَ "جسداً قابًال للموت حىت ميكن أن يُ 
ـــا واملقصـــود  ،)٩: ١٣صـــورته" (جتســـد الكلمـــة  ـــادة املـــوت مـــن البشـــرية أو هن مـــن "هـــو إب

 ).٥: ١٦داخلنا حنن" (جتسد الكلمة 



 ٣ 

 :يٌّ رِّ سِ  لهيٌّ إ اتحادٌ بالرب يسوع هو  االتحاد
ىل شــــخص إو  ،إىل القــــوة اإلهليــــة الــــيت أبــــادت املــــوت لوهيــــة هــــذا االحتــــاد عائــــدةٌ أُ  

حقــاً حنــن  ل كيانــه هــو بقبولــه املــوت يف جســده.نفســه اإللــه املتجســد الــذي حــوَّ  صِّ املخلِّــ
ـــة ميـــان هـــو قبـــول نعمـــة التحـــوُّ ولكـــن اإل ،ميـــانإىل هـــذا باإل نـــأيت ل. هـــو قبـــول احليـــاة الغالب

 ،لكـــي مـــن الـــرأس ؛اجلســـد" وصـــار "رأسَ  ،ملكـــاً علـــى اجلســـد املســـيحُ  جَ وِّ لـــذلك تـُـــ ؛املـــوت
 ).١٨: ١جنيل (كولوسي كما ذكر معلم اإل  ،تنمو كل األعضاء

ــ مُ ســلَّ هــو مــا يُ  مــا حــدث للــربِّ   إىل الصــعود. هــو  مــن الــوالدةِ  "التــدبري"ا باســم لن
مـــر ال عالقـــة لـــه بعلـــم احلركـــة، أي إنســـانية يســـوع. واأل ،نســـانية اجلديـــدةمراحــل تكـــوين اإل

يقعـــون يف  ،علـــى تـــدبري اخلـــالصفالـــذين يطبقـــون مـــا تعلمـــوه مـــن قـــوانني ميكانيكـــا احلركـــة 
 !!اهتام غريهم باهلرطقة ، يظنون بناًء عليها أنه ميكنهمجسيمة أخطاءٍ 

منـــوه حســـب و  ،أن ينمـــو حســـب القـــانون الطبيعـــيبـــللجســـد  حتـــاد يســـمحُ هـــذا اال 
االحتــاد هــي  وهبــةُ  ،ألن النمــو مــن خصــائص البشــرية ؛حــداً تَّ ولــذلك هــو ينمــو مُ  ،الطبيعــي

االشـــخاص  وهـــي بـــدورها حمبـــةُ  ،الطبيعـــة البشـــرية البشـــر هـــي حمبـــةُ  هليـــة. حمبـــةُ احملبـــة اإل هبـــةُ 
هــــي حمبــــة جمــــردة عقليــــة تــــرفض الكيــــان  ،ألن حمبــــة الطبيعــــة بــــدون حمبــــة الشــــخص ؛يضــــاً أ

وهــو مــا ندركــه  ،ل ذلــك اللحــم إىل عــدم الفســادويف القيامــة حتــوِّ  ،اللحــم والــدم -اإلنســاين 
عندما نأخذ اجلسد الذي ال ينقسـم وال يفسـد. وكـل الـذين حـاولوا  اإلفخارستياسرائرياً يف 

 طوا يف خطأين:حتليل السر كيميائياً سق
بـــل واملـــنهج  ،ماديـــة فقـــطهـــي أدوات أدوات التحليـــل أ�ـــم مل يـــدركوا أن  األول:

ــ  سَ قــدَّ  اً جنليزيــإ اً ســقفأمسعنــا أن  دفقــأيضــاً، نفســه  املعمــل حبثــاً أخــذه إىل مث  ،مــن اخلمــر اً كمَّ
الـدم لــيس دمـاً بشــرياً فاســداً هــذا ألن  ؛فلــم جيــد. وبـالطبع هــي لـن تكــون ،عـن كــرات الـدم

ـــاً مـــن عناصـــر مائتـــة نراهـــا حتـــت امليكروســـكوبمكوَّ  بـــل هـــو هبـــة احليـــاة غـــري الفاســـدة  ،ن
ال  هليـةٌ إ حيـاةٌ  :منـا هـو الواقـع احلـيإو  ،نة بالروح القدس. هـذا لـيس هربـاً مـن اإلجابـةاملستعلَ 

األخـوة الـذين يظنـون أن  ،هلي إىل ما هو بشري بعـد القيامـة. ولـذلكإتسمح بعودة ما هو 
م قـد ، علـيهم أن يعلمـوا أ�ـسـنا�مأبـني يظـل مـن جسـد املسـيح  جزاءٍ أ بعضَ  علجيالتناول 

 هــؤالءوصــار قــابالً للفســاد باالنقســام.  ،إىل أجــزاءٍ  أُ فصــار يتجــزَّ  ،عــادوا املســيح إىل املــوتأ



 ٤ 

 .بعد حقيقة القيامة وادركمل يُ 
اجملـال اجملـال اإلهلـي ال يتفـوق فقـط ويعلـو علـى أيضـاً أن  هـؤالء مل يـدرك والثاني:

ـــدي اً بـــل ألن للمجـــال اإلهلـــي هـــدف ،املـــادي بســـبب املصـــدر والقـــوة املاحنـــة وهـــو إعـــادة  ،اً أب
لنـا يف زمـان التجديـد  ىعطـأي احليـاة اخلالـدة األبديـة الـيت تُ  ،اإلنسان إىل حياة عـدم املـوت

ـــا علـــى األرض. هـــذا اجملـــال اإلهلـــي هـــو عمـــل الكلمـــة  ،)٢٨: ١٩(مـــىت  أي زمـــان وجودن
 ،عمــاق احملبــة الثالوثيــةأعمــاق اهللا، ألنــا بالقيامــة. فاملســيح يــدعونا إىل  حَ تِ فُــ وقــد ،املتجســد

نـدخل إىل هـذه احليـاة اجلديـدة جـداً (رو  ؛أي بيسوع احلـي ،وبه ،ىل السكىن يف الثالوثإو 
بـل ال توجـد هلـا مقـاييس بـاملرة. هـذا لـيس هروبـاً مــن  ،هلـا والـيت ال مقـاييس أرضـيةً  ،)٣: ٦

بـل هــو حقيقــة اسـتعالن مــا هــو مسـائي وحــي وأبــدي  ،هلــيإوراء مـا هــو  يالسـؤال أو التخفِّــ
 .بــل البــدايات والنهايــات كلهــا ،ويعــرف البدايــة والنهايــة ،يف زماننــا الــذي يعــاين مــن املــوت

ـــ نةً ودخلـــت فيـــه األبديـــة مســـتعلَ  ،انكســـر بـــاملوت عتيـــقٌ  هـــو زمـــانٌ   ،د ربنـــا يســـوعيف املتجسِّ
 جميــدةً  خالــدةً  ةً حيَّــ نســانيةً إحــامالً معــه  ،بالصــعود وهــةِ علــى عــرش األل وجلــسَ  وجــاء يســوعُ 

 ،ز ال الفصـل بــني الكائنــاتوالتمــايُ  ،بــراز االختالفـاتفصـارت املســافات هـي إ ؛بــه حـدةً متَّ 
هلية بتسبيح الشاروبيم والقـوات العلويـة. وعنـدما نسـري ن يف اخلدمة اإلعايَ تُ  وصارت السماءُ 

حاملني الصلبان وأيقونة القيامـة، فـنحن بكـل تأكيـد  املقدسةيف موكب احلياة يف اخلمسني 
ـــا دخلنـــا املـــرياثَ إنقـــول  ـــا يف موكـــب إو  ،الســـماوي بالصـــليب والقيامـــة نن  )١(نصـــرة احليـــاةنن

 دنا باحلياة غري املائتة.فقد جاء الذي وحَّ  ،لني مع "كل صفوف السمائيني"مرتِّ 
 :وهي ،ساسيةأندرك ثالثة أبعاد  يف احلياة اجلديدة 

ــــدما نبحــــث عنهــــا فينــــا ،انَّــــ�ــــا ليســــت مِ أ :أوالً  ألن  ؛قــــد ال جنــــدها ،ولــــذلك عن
 .مصدرها املسيح والروح القدس

ـــاً  وبـــرفض تطبيـــق آليـــات احليـــاة االجتماعيـــة واليوميـــة  ،باملعايشـــة كُ درَ �ـــا تُـــأ :ثاني
وهـو  ،عناهـا السياسـيمب "االسـتحقاق"مثـل اسـتخدام كلمـة  .على احليـاة اجلديـدة اومثالياهت

لـــيس بينمـــا امللكـــوت يف جمـــال احليـــاة اجلديـــدة،  ،فةأن تكـــون قـــد أديـــت خدمـــة شـــاقة مشـــرِّ 
واحملبــــة هــــي للبشــــر  ،والغفــــران هــــو للخطــــاة ،هــــو للمســــاكنياســــتحقاقاً هبــــذا املعــــىن، بــــل 

 يُوصف هذا املوكب شعبياً، بأحط وصف: "زفة القيامة". )١(
                                                           



 ٥ 

 .املنكسرين
ومـــا ال يؤخـــذ حســـب معـــايري ومقـــاييس احليـــاة االجتماعيـــة  ،انَّـــمـــا لـــيس مِ  :ثالثـــاً 

 .هو احلي يسوع رب احلياة ،جيب أن يعود إىل مصدر واحد فقط ،نونيةوالسياسية والقا
"أيهـا  :مـا نقـول يف األوشـيةكنـه  أبـل  )١(ليس أنه بال مـوت ،ومعيار احلياة القائمة

 دنا خبالصك".تعهَّ  جسدٍ  ر كلَّ الطبيب احلقيقي الذي ألنفسنا وأجسادنا يا مدبِّ 
اكتشــاف حركــة احليــاة الــيت جــاء هبــا ىل إو  ،ن إىل اكتشــاف القيامــةعوو حنــن مــد+  

 ما يف كيانه إىل كياننا امليت.لِ  هُ ونقلُ  ،املسيح احلي
ومشـكلة معموديـة األطفـال الـيت تـتم بـدون  ،ن إىل الوالدة من فـوقو مدعو حنن + 

جــــاءوا إىل احليــــاة  أ�ــــمطفــــال لكــــي يــــدرك األ ؛ل علــــى وجــــه الســــرعةعــــداد جيــــب أن ُحتــــإ
 بل من اهللا. ،اجلديدة، ليس من األب واألم

أي  ،ن إىل ذات االحتــــاد الـــــذي أكملــــه الــــرب يســــوع يف جســـــدهو مــــدعو حنــــن + 
ـــ ،بالبشـــرية احتـــاده يظـــل  ،لوهيتـــه بالبشـــرية ألجلنـــا. وعنـــدما يشـــرد الفكـــر بعيـــداً أُ د فقـــد وحَّ

 هو كيان من نال التبين. ،من جديد دَ لِ الكيان الذي وُ 
وكيــف أن  ،تركهـا املــوت فينـان إىل البحــث عـن اآلثــار السـلبية الــيت مـدعوو  حنـن +

انقـــذوا الشـــجاعة الـــيت ف ،شـــهداء مســـالوط وزهـــااجت خطـــريةٌ  علـــى اجلســـد هـــو عالمـــةٌ  اخلـــوفَ 
 نامت حتت ركام الكسل والرتاخي.

يظــل ثابتــاً يف  ، فإنــهالغصــنَ  الــريحُ  كَ رَّ ومهمــا َحــ ،حنــن أغصــان الكرمــة احلقيقيــة+  
ولعــل  .بــل يســوع هــو املصــدر ،ادفكارنــا ومشــاعرنا ليســت هــي مصــدر االحتــإن أاألصــل. 

العالقـــة العاطفيـــة الـــيت ختضـــع لعواصـــف التعبـــري عـــن ذلـــك مـــن خـــالل أفـــدح األخطـــاء هـــو 
جــداً مـن تراتيـل تقـال يف االجتماعـات لتحريـك العواطــف  وهـو مـا جيعلـين حـِذرٌ  ،العواطـف

و مل دت العواطـــف واملشـــاعر أُوجـــســـواء  ،إراديٌّ  الراكـــدة. لكـــن احتادنـــا باملســـيح هـــو احتـــادٌ 
 بـــل هـــو هبـــةُ  ،نســـاناإل أو فعـــلِ  نعِ ن ُصـــ، لـــيس ِمـــألن يســـوع هـــو "صـــخر الـــدهور" ؛جـــدو ت

 وهو هبة حمبة. ،لنا اآلبِ 

 سليب، بل إجيايب. أي )١(
                                                           



 ٦ 

 فينا:حيٌّ  المسيحُ 
عـت يف وقفأنـا قـد  ،جعلتـين مسـيحياً  هي اليت عن اخلطايا أن التوبةَ  كنت أظنُّ   إذا 

بـل  ،وهـي ليسـت التوبـة ،عدة أخطاء جسيمة. الذي جعلين مسيحياً هو الـوالدة مـن فـوق
الـذين قـرروا بـاإلرادة  واليسـ ،هم بالتايل ،لدوا ليس من دم وحلمألن الذين وُ  ؛جتديد الكيان

ـــــوا ـــــيس .أن يتوب ـــــدوا ل ـــــذين وِل ـــــزواجنتيجـــــة أي  ،مـــــن مشـــــيئة رجـــــل وال ـــــدواال  والدةً  ، مل يُول
 أخـوة كثـريين" سها ربنا يسوع املسيح ليكون هو "بكراً بنيأسَّ  ،بل والدة من اهللا ،بيولوجية

ـــأ مبـــالَّ عليـــك عزيـــزي القـــارئ أو  .)٢٩: ٨(رو  عـــن مـــن كـــالم ا يلقيـــه الشـــيطان نفســـه  تعب
هــو تشــتيت خــرب  ،واحــدٌ  هلــا قصــدٌ  أالعيــب لفظيــةٍ  تلــكاجلــوهر واألقنــوم والنعمــة .... اخل 

لكـي يصـبح كـل  ،ونقل العطية مـن الثـالوث إىل الصـراعات اللفظيـة اجلوفـاء ،اإلجنيل السار
، بينمـــا اللغـــة واملصـــطلحات واملفـــردات واملبـــادئ الفلســـفية ، أينســـاين فقـــطإمـــا لـــدينا هـــو 
 أي احتاد احملبة األبدي. ،يضيع االحتاد

 بنـاء اهللا إالَّ أفـال شـيء جيعلنـا  ،لسـنا أبنـاء ،ألننا بدون وجوده فينا ؛فينا + املسيحُ 
 حلول املسيح فينا.
 "هو قيامتنا كلنا وحياتنا كلنا". :صلواتناألنه حسب  ؛فينا + املسيحُ 

ة باالحتـاد ألنه ينقل من بشـريته احليَّـ ؛نسانياً إوهو فينا  ،ألنه اإلله ؛هلياً إ+ هو فينا 
 احملبة. ،وقبل هذا وذاك ،وعدم املوت اخللودَ  إلينا بالهوته

جيعــل هــذه و  .أي الــروح القــدس ،الــيت أخــذها مــن اآلب لينــا املســحةَ إ+ هــو ينقــل 
نـا الـروح يف تُ وكيـف يثبِّ  ،وكيـف نعـيش ،سحة فينا لكي نتعلم من الروح القدس كيف حنيـاامل

 .)٢١: ١ كو٢االبن املتجسد (
 هذا هو زخم القيامة.

وكـــان يـــرتدد علـــى  ،اً بعـــد قيامتـــه وصـــعودهعلـــى عـــرش الالهـــوت حيَّـــالـــربُّ  جلـــسَ  
 ،نســانٍ ذلــك مــع كــلِّ إ، وال زال يفعــل يومــاً  ٤٠م التعلــيم للرســل طــوال األرض لكــي يســلِّ 

 فهو:
 الراعي الصاحل الذي يبحث عن اخلروف الضال. -
 الشك. ن غلبته ظلمةُ مَ  نري كلَّ العامل الذي يُ  نورُ  -



 ٧ 

 للعامل. احلياةَ  الواهبُ  احلياةِ  خبزُ  -
ولكــن األسـاس الـذهيب هــو أن كـل مـا يف حيــاة  ،نرتكـه للقـارئ مـن كثــريٍ  هـذا قليـلٌ 

 د وحنيا ونتحرك به وفيه.ولَ يسكن فينا لنُ  احليُّ  إذ صار املسيحُ  ؛لنا بالقيامة بَ هِ الرب قد وُ 
 بني االثنني. وال فرقَ  ،+ أنت فينا ومعنا

 وفينا حياة. ،كٌ لِ نت معنا مَ أ+ 
 .كَ وفينا ألننا جسدُ  ،على الكلِّ  لهٌ إنت معنا أ+ 

 .كَ جسدِ  وفينا ألننا أعضاءُ  ،+ أنت معنا الوسيط
 ألنك أحييتنا. ؛لكَ  اجملدُ 

 كل عام وأنتم خبري 
 د. جورج حبيب بباوي 
 ٢٠١٥ابريل  


