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  ،القيامة

  باإلنسان أساس اإلجنيل ومسرة الثالوث
  

 َوقَبِلُْتُموُه بِِه َبشَّْرُتكُْم ِذيـالَّ بِاِإلْنجِيلِ اِإلْخَوةُ أَيَُّها َوأَُعرِّفُكُْم: "يقول الرسول
 َوأَنَّـهُ  .الْكُُتبِ َحَسَب َخطَاَياَنا أَْجلِ ِمْن َماَت الَْمِسيَح أَنَّ :.... stand ِفيِه َوَتقُوُمونَ

أو  ،هذا اإلجنيل .)٣ - ١: ١٥كو ١(" الْكُُتبِ َحَسَب الثَّاِلِث الَْيْومِ ِفي قَاَم َوأَنَُّه ُدِفَن
 "!َخطَاَيـاكُمْ  ِفي ُدـَبْع أَْنُتْم. ْمإَِمياُنكُ فََباِطلٌ قَاَم قَْد الَْمِسيُح َيكُنِ لَْم إِنْ"َاخلرب السار 

  .)١٧: ١٥كو  ١(
ألن املسـيح   ؛لقد قام الرب باحلقيقة، وصارت هذه حتية احلياة وخرب السالم

قـة  وجييء املسيح احلي واألبـواب مغلَّ  ،)١٧: ٢أفسس (رنا بالسالم احلي جاء وبشَّ
 .)١٩: ٢٠يـو  " (السالم لكم" :ليقول ملن هو حتت حصار التجارب وضيقات احلياة

 .)١٩: ٢٨مىت " (ها أنا معكم كل األيام": ألن الوعد إليناجييء  -كحي  -هو دائماً 
 ن حييا معنا مثل حياةبل َم ،ن بعيدن جيلس ويراقب ِمليست كلمات َموهذه الكلمات 

بل مثل الرأس الذي منه تنمو كل أعضاء  ،)٥ ،٤، ١: ١٥ يوحنا(الكرمة واألغصان 
ألن اآلب أقامه ليكـون   ؛أخذ مكان الرأس يف اجلسدقد هو ، ف)١٩: ٢كو (اجلسد 
وإيـاه  " :والحظ ،.."فوق كل رئاسة وسلطان وقوة وسيادة وكل اسم ُيسمى "رأساً 
  ).٢٣ - ٢١: ١أفسس " (لكنيسة اليت هي جسدهلرأساً فوق كل شيء ) اآلب(جعل 

  .بالقيامة صار املسيح حياتنا  
ريباس كان حمور الكالم وملخص االهتـام  غأم أمام عندما وقف بولس حياكَ

 .)١٩: ٢٥أع " (نه حـي إعن واحد امسه يسوع قد مات وكان بولس يقول "يدور 
الـيت  " يف املسـيح "ولذلك عندما يقول بولس  ،هذا احلي هو القائم من بني األموات

مـع  "، و"يف املسيح"هو : املسيح احلي ، فهو يتكلم عن"فيه وبه"مرة غري  ٨٣وردت 



 ٣

كما " يف املسيح"الحظ قوة التعبري وعليك عزيزي القارئ أن ت ".باملسيح"و ،"حاملسي
، ١٩: ١٥، ٤: ١كو ١، ١٦: ١٥، ٣٩: ٨، ٢: ٨، ٢٣: ٦، ٢٤: ٣رو : (ورد يف
: ١، فيليب ٦: ٥، ١٤: ٣، ١٧: ٢، غال ١٩: ٥، ١٤: ٣، ١٤: ٢كو ٢، ٢٣ ،٢٢
ـ ١، ١٥: ٩، ٣: ٢، ٢٨: ١، كولوسي ١٤، ٩، ٤: ٣، ٥: ٢، ٢٦ ، ١٨: ٥ا تس

بعض األمثلة نظراً لضيق اجملال تؤكـد   تلك. )٣٢، ٢١: ٤، ١٣: ٢، ٢٠: ١أفسس 
ن العهـد اجلديـد ال   ، وهي أعاصرالقبطي املفكر بعض الاحلقيقة الغائبة عن تلك لنا 

حيانـاً حمـل الشـخص،    أحيل االسم فقد . االسم –العمل  –يفصل بني الشخص 
  .والشخص حيتوي ما قام به من عمل

  .الوضع اخلاص باملسيح وبالثالوث وههذا 
يف يسوع متربرين جماناً بنعمته بالفداء الذي ": "يف املسيح"الحظ قوة التعبري اخلاص * 

  ).٢٤: ٣رو " (املسيح
وهنا بالذات ال  .)٢٣: ٦رو " (ربنا يف املسيح يسوعهبة اهللا فهي حياة أبدية أما * "

الفصل والتقسيم هـو  ف ،"الرب يسوع"ن ع" هبة احلياة األبدية"عن " اهلبة"ميكن فصل 
يغيب شخص املسيح وتغيـب   حىتمه البعض من الشيطان نفسه حيلة املكر الذي تعلَّ

تنقسم حسب أقوى ما قيل عن احملبة يف  أنوال ميكن  ،معه حمبة اهللا اليت ال تقبل الفصل
ر ال موت وال حياة وال مالئكة وال رؤساء وال قوات وال أمـو " :٣٩ - ٣٧: ٨رو 

حاضرة وال مستقبلة وال علو وال عمق وال خليقة أخرى تقدر أن تفصلنا عن حمبة اهللا 
  ".اليت يف املسيح يسوع ربنا

اشكر اهلي يف كل حني من جهتكم على نعمـة اهللا  " :املسيح احلي فيه تعطى النعمة* 
 فيـه ألن املسيح احلي هو الـذي   ؛)٤: ١كو ١" (يف يسوع املسيحلكم  أعطيتاليت 

بـل هـو األقنـوم أو     eventفهو ليس حـدثاً  ). ٢٢: ١٥كو ١" (حيا اجلميعسُي"
خطابنا عن اخلالص جيب أن يكون لدينا الوعي  أوحىت يف كالمنا ولذلك،  .الشخص

ألن اهللا كان يف املسيح  ؛ُيدفع لآلب "مثن"وال هو  ،"وسيلة"الكامل بأن املسيح ليس 
فكيف دفع الثمن على الصـليب   ،"موغري حاسب هلم خطاياه ،مصاحلاً العامل لنفسه

 ؟ بـل )١٩: ٥كـو  ٢(ن رفض غفران ومساحمة اآلخرين وهو الذي مل يقبل باملرة َم



 ٤

اغفر لنا ما علينا، كما نغفـر  " :إليناووضع بنفسه طلبة الغفران يف الصالة اليت سلمها 
  ".حنن أيضاً

  :الشركة يف املسيح احلي
ألننا ؛ )١٨: ٥تسا  ١(فيه نعرفها  اآلب اليت إرادةيعلن لنا املسيح احلي  -١  

 ،)١١: ٦رو " (هللا يف املسـيح  وأحيـاء مواتاً عن اخلطية أنفسنا أحنسب "يف املسيح 
ألننا يف املسيح  هذه احلياة إالَّ ومن أين تأيت ؟فكيف حنيا هللا بدون املسيح أو بعيداً عنه

  :يسوع لسنا حتت الدينونة
  )ونة باملرةال توجد دينأي (ال شيء من الدينونة  إذ

  اآلن 
  ).١: ٨رو ...." (على الذين هم يف املسيح يسوع 

فـإن   ،)١: ١٥يوحنا (عندما يقول الرب أنا هو الكرمة وأنتم األغصان  -٢  
: ١٢رو " (حنن الكثريين جسد واحد يف املسيح" :هذه األيقونة تشرح كلمات الرسول

والذين  .اآلب يف اجلوهرهذا اجلسد الواحد هو جسد االبن الوحيد والواحد مع ). ٥
 ْتَعِفالدينونة ُر أنحياولون طمس احلقيقة اإلهلية وهي  ،حياولون إضعاف هذه الشركة

وعندما يقول الرسـول  . ألن اهللا ال يدين ابنه الواحد معنا وفينا حسب شركته ؛كاملةً
 يضـاً كمـا الـرب أ  وته ويربيه بل يقُ) لقاًمط(فإنه مل يبغض أحد جسده قط "بولس 
ب أو عاِقاآلب ُي أنف على احملبة إذا هتورنا وظننا فإننا جندِّ ،)٢٢: ٥أفسس (يسة الكن

 والحظ قوة التعبري حسب ترمجتنا القبطيـة  ،بنا" دهاوحَّ"تلك اليت  ،ب ذاتهاالبن ُيعاِق
  :٣٠: ١يف كورنثوس األوىل 

nywten ebol de mmof hwten 
qen p,c i/c v/etafswpi nan 

noucovia ebolhiten v] oumeym/I 

nem outoubo nem oucw]. 

فقـد  " :ه هكذاوجيب أن نقرأ النص من آخر ،أوضح من الترمجة العربية فهو



 ٥

 ".من اهللا حكمة وبراً وقداسة وفداًء –أنتم الذين يف املسيح يسوع  –صار املسيح لنا 
يف  أي الراقـدين  ،لذين رحلوا عن احلياة البيولوجية الفانيـة ل، حىت "املسيح لنا"فـ 

 إن"ورمبا أفضل ملخص هلذا هو كلمات الرسـول نفسـه    .)١٨: ١٥كو ١( املسيح
  ).١٧: ٥كو ٢" (يف املسيح فهو خليقة جديدة كان أحٌد
  :املسيح الرب احلي -٣  

  ).٥٨: ١٥كو ١(يف الرب " نعمل"حنن * 
  ).١٤: ١فيليب (نتكلم بثقة يف الرب بكلمة اهللا * 
  ).٢٩: ٤يب فيل(نقبل اآلخرين بفرح يف الرب * 
ونتفق يف الرأي ، )١: ٤فيليب (بل نقف بثبات يف الرب ) ١: ٣فيليب (نفرح بالرب * 

  ).٤: ٤فيليب (لكي نفرح دائماً يف الرب  ؛)٢: ٤فيليب (يف الرب 
الهوت وناسوت بصيغة املضـاف   إىلمون الرب ماذا يفعل الذين يقسِّ -٤  

  ؟Genitive إليهواملضاف 
عبـد  "، مثلمـا نقـول    ofألهنا تستخدم  زية أوضحيف االجنليوهذه الصيغة 

  :٢٩: ٣يف غالطية  والحظ النص القبطي ،"املسيح
Icje nywten na p,c. 

: ٣غـال ( "إبراهيمفأنتم نسل  if you are of Christن كنتم للمسيح إف"
" الذين هم للمسيح يسوع قد صلبوا اجلسـد " :وماذا نقول عن هذه الكلمات .)٢٩

 ، الذي يعترب)٦رو ص (يست هذه هي صدى لكلمات الرسول يف أل ،)٢٤: ٥غال (
..  إليـه صيغة املضـاف  تأيت ولكنها . أطول نص عن املعمودية يف كل العهد اجلديد

  .ألن هؤالء هم يف املسيح ، أي"الذين للمسيح) "٢٣: ١٥كو ١(صيغة امللكية 

  والشخص االسم
جتـدهم  ولـذلك   ،"الشخص"لرفض  ونيلميالذين  أولئكيوحنا  إجنيليصدم   

عسري التداول يف تالفيـف   "الشخص"ألن  ؛يف عقوهلم "فكرة" إىلحيولون الشخص 
األشـخاص  يء يشتألن  ؛شيء إىليتحول  أنال ميكن  "الشخص"يف حني أن . الفكر



 ٦

سـواء يف اإلجنيـل أو يف   لقديس يوحنـا  وصينا اولذلك ي. املدمر اخلطية أسلوبهو 
 ولذلك تـأيت  ،)وغريها ١٣: ٥ – ٢٣: ٣يوحنا ١(يسوع " باسم"أن نؤمن الرسائل 

 إذايسوع هو املسيح ابن اهللا ولكي تكون لكم  أنهذه كتبت لتؤمنوا " :شهادة القيامة
توبوا وليعتمد كل " :بشارة يوم العنصرة وتأيت .)٣١: ٢٠يوحنا ( "بامسه  آمنتم حياةً

 – ١٨: ١٠ – ١٦: ٨ – ٣٨: ٢أع " (باسم يسوع املسيح أوواحد منكم على اسم 
٥: ١٩(.  

جـاء االسـتعمال    ،وألنه احلي من بني األموات ،ومن الشخص وبالشخص
اصـطبغوا يف   أي ،"باسم يسوع"أو " اعتمدوا باسم الرب" :القدمي يف سفر األعمال

بل  ،)٤٠: ٥أع ( "اسم يسوع"ـ ب باإلجنيلفقد متت املناداة . "شخصاً"الرب وقبلوه 
أع ( "اسم يسـوع " أي ،الرب من التعليم باالسم حاول جممع السنهدرين منع تالميذ

طرد وكانت الشياطني ُت. "باسم الرب"م يعلِّ أنوبدأ شاول بعد حتوله  .)٢٩-٢٧: ٩
 – ٢٠: ٥أفسـس  ( "باسـم الـرب  "والصالة تقدم ). ١٨: ١٦أع ( "باسم الرب"

  )١٧: ٣كولوسي 
يوحنـا  (بيسوع  اإلميانعدم نا جنده يتكلم عن نإف ،يوحنا إجنيل إىلعدنا  وإذا  

أنتم تؤمنون باهللا فآمنوا "ألن الرب يقول  ؛)١٩: ١٣ – ٤٦ – ٣٦: ١٢ – ٤٨: ١١
  .باآلب أيضاً إميانألنه ) ١: ١٤يوحنا ( "يب

  مسرة الثالوث باإلنسان
كانت مسـرة   .)٢٣: ١٨(اهللا ال ُيسر مبوت اخلاطئ  إنيقول حزقيال النيب   

اهللا بأن  رَّوُس"بل  .اخللق حسب صورة اهللا فأعطاه نعمة ،خيلق اإلنسان أن الثالوث هي
 ،اهللا بتجسد االبن رَّوُس .)٣٢: ٢لوقا (حسب كلمات الرب نفسه " يعطينا امللكوت

فقد كان االبـن هـو    ،)١٩: ١كو " (حيل فيه كل امللء أن رَُّس" :الرسول أعلنفقد 
طـابور   علنت هذه املسرة يف جتلي املتجسد على جبلوأُ ،)١٧: ٣مىت (مسرة اآلب 

مسرة بامليالد واملعمودية و ،)١٩: ١كولوسي (مسرة بالتجسد  فهناك. )٥: ١٧مىت (
حسب أطول خطـاب يف   - جنديف مقابل ذلك  .)٥: ١٧ – ١٧: ٣مىت (والتجلي 



 ٧

يشرح ويؤكد عدم جواز مقارنة ذبائح العهد القدمي بذبيحة الـرب  العهد اجلديد كله 
 لتلك اليت قـا  ،طلب الذبائح احليوانيةمل يأن اآلب  -) ١٧ - ١: ١٠عب (يسوع 

" َتطْلُْب لَْم َخِطيٍَّة َوذَبِيَحةَ ُمْحَرقَةً. فََتْحَت أُذَُنيَّ. ُتَسرَّ لَْم َوَتقِْدَمٍة بِذَبِيَحٍة"عنها املزمور 
  ولكن مباذا سر اآلب؟..  )٨: ١٠عب  - ٦: ٤٠مز (

وعندما  .)٩: ١٠عب " (ألفعل مشيئتك يا اهللا أجيءهنذا " :لقد سر مبن قال  
: ١٠عب " (هبذه املشيئة حنن مقدسون بتقدمي جسد يسوع املسيح مرة واحدة" :يقول
  .، فإنه يعين بكل وضوح أن إرادة الرب أن يقتحم املوت)١٠

عنه عندما يقول النيب  االيت يقصده املسرةمعىن إىل نلفت نظر القارئ  ولذلك
نه مل يعمل ظلماً أعلى .. ب شعيب نه ضرب من أجل ذنإقطع من أرض األحياء، " :نهإ

حسب ف ،)١٠: ٥٣اشعياء " (أن يسحقه باحلزن رَّفُسا الرب أمَّ. ومل يكن يف فمه غش
 وإذا ،"أمثأن يسحقه باألوجاع وُيصعده ذبيحـة   رضيلكن الرب " :الترمجة املوحدة

. ..زن أن يسحقه بـاحل  رَّأما الرب فُس"النبوة  ةحيث بقي األمريكانيةالترمجة  إىلعدنا 
 ،نزعج القارئ باألصل العرباين والترمجة السبعينية أنودون  ."ومسرة الرب بيده تنجح

تعلقـوا   ية،صورهتم الذاتية على اآل projected" اسقطوا" الذين" السادية"ن دعاة فإ
ظنـوا يف   ،"مسـرةٌ "املعارضني هلم " سحَق"ألن و ."أن يسحقه رَُّس"بالترمجة العربية 
  .اآلب نفسه جيد مسرة يف هذا السحق أن" السادية"بـ  قلوهبم املريضة
لكن الرب " -كما ترمجت يف الترمجة املوحدة  -تعين الكلمة العربانية  وألن

  .مسرة اللذة يف السحق" رضى"كلمة نزعت  ، فقد"أن يسحقه باألوجاع يرض
  :معروفة لنا اً كثريةنواعأ إذا جئنا إىل السحق، جندو

  .وكذلك سحق الزهور ،وية لكي تعطي عطراً أكثراسحق العطور واألف -١
  .سحق الصخور لتعدين الذهب واملعادن -٢
  .سحق السجناء واألسرى لقتل الروح واجلسد معاً -٣
  ".األكربي"سحق املعارضني لكي تنمو وتزيد سلطة الزعيم و -٤
  .سحق الشعوب حتت عجالت الفقر ويف ميادين املعارك العسكرية -٥

الطـرف   السحق اليت قد نراها يف زواج يسحق فيه طـرفٌ  وما أكثر أنواع



 ٨

  .اآلخر لكي يشبع من لذة االنتقام
  :وهنا تتابع األسئلة  

ـ ال ُي"وهل اهللا الذي  !؟تنطبق على اهللاأن ذه األنواع ميكن هلهل  مبـوت   رَُّس
 مسرةً وجَد ،يف اجلسد إلوهيتهيف جتسد ابنه وحلول ملء  مسرةً جَدالذي وو ،"اخلاطئ

 !!؟ا مشس احملبة األبدية وراء سحابة الغضب السوداءموانتقام غابت فيه تشفِّيف  ةًلذَّو
رت عليها تعذَّوبه دعم سلطة غامشة فقدت روح األبوة،  َديرأُ جتديٌف  ُيعد ذلكأال.. 

لسلطة ال ختتلف عن سلطة ذلك الذي  احملبة فوجدت يف العنف ويف السحق استعالنٌ
  !!؟الشيطان أي ،"هلكامل" بأنهيف الوحي  َفِصُو

 -ُيعقل وهل ..  ؟يسحق اآلب ابنه باملعاين السابقة اليت ذكرناها أنهل ميكن 
: ٥٣أش " مسرة الرب بيـده تـنجح  " إنيقول النيب بعد ذلك أن  –يسحقه  أنبعد 
هي املسرة الواحدة فقد سـحق   أليست يتحدث النيب عن أكثر من مسرة؟هل  ؟)١٠

" وادي ظالل املوت"ودخل ) ٨: ٥٣أش (رض األحياء قطع من أ –آدم على الصليب 
  :عندما وشرب الكأس، كأس املوت وهو رب احلياة ورب القيامة: ٢٣مزمور (

  أخذ الذي لنا
  وأعطانا الذي له

  ،فقد أخذ ما هو ضد طبيعته وهو الناسوت
  ).١٩: ١كولوسي (ولكنه أخذه مبسرة 

سكب نفسـه،  . ..عندما أخلى ذاته  what He is notصار ما ليس هو 
هـو  . ..عمـل واحـد   " السكب والسحق"و) ١٢: ٥٣أش (سكب حياته للموت 

 ،يف السماء ممجـداً  شهانطالق احلياة احلرة مع األموات يف اجلحيم، مع اآلب على عر
متزيق . هذا متزيق بال انفصال عن الالهوت. بني لصني اًوقبل ذلك معلق ،ويف القرب ميتاً

احتوت اجلحيم وظلت يف اجملد قوة . للموت وظلت ظافرة احلياة الواحدة اليت سكبت
وقوة احملبة الـيت تقبـل هـذا     ،ظالم املوت إىلمع ضعف، ضعف احملبة اليت تنحدر 

حيـل   أنفقد كانت املسرة . من وراء القرب حامالً مسرة الثالوث إليناويعود . الضعف
ما هي عظمة " -حسب قول الرسول  -يعود حياً لكي ندرك  أن .فيه ملء الالهوت



 ٩

 أقامه إذقدرته الفائقة حنونا حنن املؤمنني حسب عمل شدة قوته الذي عمله يف املسيح 
فوق كل رياسـة وسـلطان وقـوة    .. من األموات وأجلسه عن ميينه يف السماويات 

وأخضع كـل   أيضاًكل اسم يسمى ليس يف هذا الدهر فقط بل يف املستقبل ووسيادة 
أساً فوق كل شيء للكنيسة اليت هي جسده ملء الذي ياه جعل رإيه ومشيء حتت قد

  ).٢٢ - ١٩: ١أفسس ". (ميأل الكل يف الكل
وقد جادت علينا الترمجة السبعينية بقراءة أخرى جندها يف قطمـارس كـل   

اليونانية، بل وحىت تلك اليت مل تعرف الترمجة اليونانية  –الكنائس األرثوذكسية القبطية 
أمَّا الرُب، فشاء أن يشفيه مـن  : "قول الترمجة السبعينيةمثل كنائس السريان حيث ت

كتاب البصخة املقدسـة حسـب ترتيـب الكنيسـة القبطيـة      " (الكلوم -اجلراح 
قراءات الساعة احلادية عشر من يوم اخلميس الكبري، والساعة السادسة  –األرثوذكسية 

عهد القدمي، وهي ترمجة ، وهذه الترمجة هي الترمجة اليونانية لل)من يوم اجلمعة الكبرية
يهود اإلسكندرية وهؤالء مل حيرِّفوا الكلمات، بل وضعوا التفسري الشـائع يف الفكـر   

  .اليهودي

  :باإلنسانمسرة الثالوث 
ومكمله يسوع الـذي   اإلميانرئيس  إىلناظرين " :مسرة يعلنها الرسولوهي   

جلس يف ميني عرش احتمل الصليب مستهيناً باخلزي ف أمامهمن أجل السرور املوضوع 
  ).٢: ١٢عب " (اهللا

مثل الزهور لكي ننال حنـن   َقِحُس .مثل العطور ففاح عطر اخللود َقِحلقد ُس
مسـرة   ولكنها كانت وال تزال ،ومل تكن مسرة اآلب يف السحق نفسه. عدم املوت

 أغلـق مسرة من .. ، وعودة الضالني وخالص اهلالكني إليهجناح التدبري وجميء اخلليقة 
ألن مسرة حلـول   ؛مسرة القيامة .هلاوية وكسر متاريس اجلحيم واصعد آدم وبنيهفم ا

مسرة جلوس .. .اخللود إعالنهاالبن املتجسد و بقيامةغايتها  إىلملء الالهوت وصلت 
  .)٢١: ٣رؤ (بين البشر على عرش اآلب 

الكلمات تقف واحلروف تسكت والفكر يصمت ألن رؤية احملبة غالبـة   إن



 ١٠

شركة الالهـوت،   إىلرتبة التبين ناقلة الترابيني  إىلة اجلحيم، رافعة العبيد املوت، هادم
كل هذا ألن الفجوة اليت تفصل .. لقوا من العدم ساكبة جمد احلياة اإلهلية يف الذين ُخ

إبادة هذه الفجوة مسـتحيلة بـدون اسـتعالن    كانت و ،اهللا عن اإلنسان قد أبيدت
  .الثالوث

ولكي تسود احملبة، وتتحـول   ،لكي يصبح احلق حياً ؛حقاً قام ،لقد قام الرب
جمد، ويذوب األمل وخماض املوت يف جلة احلنان اإلهلي ويعلو اإلنسـان يف   إىلاملعاناة 

جرن املعمودية اليت تلـد للحيـاة    إىلاملسيح من رحم األمهات الاليت يلدن للموت 
ياة الذي سهر عليه اآلب بل خبز احل ،األبدية، لكي ال يأكل خبز املعاناة ومثرة األرض

  ..مه الوحيد بالروح القدسقدَّووأتقن خبزه يف نار احملبة 
  
  

  كل عام وانتم خبري
  حقاً قام – املسيح قام
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  قـــــامللح
  من كتاب البصخة املقدسة

  للكنيسة القبطية األرثوذكسية
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