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 قام. هذا هو فرح حياتنا األبدي. املسيُح 

مات. بل بداية أبديةة  كان قد  شخٍصإىل  عودة احلياة ، ليس مبعىنقام املسيُح 
 سمى حياة.لكل ما ميكن أن ُي

القرب وظالم املوت لكي تبدأ رحلة األبدية الة   هنا تعرب أرغم  ،ال متوت حياٌة 
 قيامته. :هلا بدايًة وضع الربُّ

فهذا يعة    ،ُأبيد وسقط حتت أقدام ربنا وخملصنا قد ن املوَتإإذا قلنا  ،لذلك
 .اإلنسان حتت سطوته. مل يعد املوت هو النهايةة بفظ تن حيأبعد ال يستطيع  املوت نأ

حتفظ كةل   ،ومن قيامة املسيح بدأت لكل شيء بداية أبدية ،هكذا تبدأ احلياة بالقيامة
 أبدية. ما هو قدمي ونال التجديد يف حياٍة

 -ثالثةة: املاضةي   ال هأبعةاد ب  يببه الممان احلاضرالقيامة الذي ال زماُن أبد 
، أو حة   أو األربعة ،ألبعاد الثالثةل ميكنمبا ال  آٍت زماٌن هو بل ،املستقبل -احلاضر 
 تقدمه.ن غريها أ

فقد دخلت حياة املتجسد  ،ولكن الممان صار خصبًا ،أمام املوت عقيٌم المماُن
جديد يبدأ باملخةا  ررو   زماٍنإىل  وأصبحت تقود كل شيء ،زمان اإلنسان والكون

مةن   ُعل ة بَتولكنةه يُ  ،التجديد الذي يتعارك فيه القدمي ليحفظ كيانه خماُ  ،(20: 8
 أفةرادٍ  وليس صراَع ،شعوٍب بقاء القدمي هو صراُع وصراُع .حيٌّ ألن اجلديَد ؛اجلديد
 من أجل األفضل. بل هو صراٌع ،فقط
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التقدم  وهي لذلك نبيُد ،أي الباقي والدائم واحلي ،األفضل هي طلُب القيامُة 
 التجديد.إىل  ألنه ميتلك قوة احلياة ويسعى حنو األفضل، أي حنو ما هو باٍق

لوم الدين لإلمام الغمايل بسبب التبدد الذي جاء حياء عإكتاب  َضِفعندما ُر 
ه حبجِة أن ؛رفض تراثنا اليوناين ،سبق هذا الرفض ،يضًا ابن رشدأ َضِفوُر ،مع ابن تيمية
 ضاع علينا مدد التجديد.هكذا و ،تباع جممع خلقيدونيةأتراث اهلراطقة 

قام يسةوع   ،ولذلك .بل جتديد القدمي ،االحتفاظ بالقدميهي ليست  القيامُة
 .ه مبجد الالهوت"و"تألَّ ،و"غالب املوت" ،ولكنه صار "عدمي الفساد" ،بذات اجلسد

أناجيةل   على هبصمات هذا العيد الدائم يطبع وال زال ،دائٌم هي عيٌد والقيامُة
جنيل . وعندما نقرأ إنور احلياة جديد هو إشراُق يوٍم وكلُّ .ألن الرب قام باكرًا ؛باكر

بل بذكرى مةا هةو    ،ننا حنتفل ليس بذكرى ما حدثإف ،خبور باكر القيامة يف رفع
وصارت الذكرى هي أن يعود املاضي مهما كان هذا املاضي  ،حادث. لقد قام الربُّ
 لكي ينال التجديد.

ورغةم   ،الرسول بأنه سوف ينكره عند صياح الديك بطرَس أنذر الربُّ لقد 
حسبما هو شائع يف لغة صةيادي اجلليةل عنةدما     ،اإلنذار سقط بطرس ولعن الربَّ

ن كنت أعةرف كةذا   إ"ليحذف الرب امسي من سفر احلياة  :ينكرون شيئًا ويقولون
"ابتدأ يلعن ريسوع( وحيلف ربذات القسم  :جنيلي عن بطرسله اإلوهو ما سجَّ ،وكذا"

ن عنه. ين ال أعرف هذا الرجل الذي تقولوإوهو القسم البائع"  ،السابق الذي ذكرناه
ن يصةيح  إنك قبةل أ تذكر بطرس القول الذي قال له يسوع ف. ثانيًة وصاح الديُك

ر بطرس بكى وعندما تذكَّ ،(72-71: 14الديك مرتني تنكرين ثالث مرات رمرقس 
 ن يصاغ بكلمات:أميكن  ٍلحتوُّ عظِمأولكن القيامة جاءت ب ،(72: 14رمرقس 
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 ،شوكة املوت هي اخلطية"

 .(56: 15كو 1بريعة رالناموس( روقوة اخلطية هي ال

د للفاسد "الُب :األبدإىل  لكن سبق هذا القول األبدي الذي نمع شوكة املوت
ولبس هذا املائةت   ،نه التحول العظيم والنهائي لكيان اإلنسانإ .ن يلبس عدم فساد"أ

وهنةا يسةأل    ،غلبةة" إىل  املوُت َعِلابُت" :. عند ذلك تتم الكلمة املكتوبةموٍت عدَم
 ت.ين متألقد كسرت ومل تعد قادرة على  "ين شوكتك ياموت؟"أ :الرسول

ح  املوتى الةذين يف أقسةام    اهلاوية حتفظ،مل تعد  "ين غلبتك يا هاوية؟"أ 
ولكةن   ،ألننا حنن كنا قبل القيامة يف ظلمة املوت ؛(4: 3رأفسس  (1راألر  السفلى
كةو  1أي اخلطية ر ،ت شوكة املوتَرِسُك لقد .(8: 5يف الرب" رأفسس  اآلن "فنوٌر

وهو التنةاقض   ،احلياة االذي يعطي هل إذ مل يعد للخطية ذلك  ،(52-56: 15
ن اخلطيةة  إن رسول الرب يقول إألن عائل اخلطية هو املوت. بل  ؛الصارخ واخلطري
بل  ،ألي خطية فاهلل ال يدفع أجرًة ،(23: 6 وهي املوت ررو ،ملن خيطئ ةتدفع األجر

سةقطت   دفقة  ،تةدفعها  واآلن مل يعد للخطية أجرٌة .اخلطية هي ال  تدفع األجرة
 .هنا سبيل املوتأوجد  ،أن اخلطية هي سبيل احلياةر الذي تصوَّألن اإلنسان  ؛وانتهت

عةد أن  ب ،فقةدت قواةا   ال  واآلن قد ُأبيد املوت وأصبحت اخلطية مثل املرأة العاقر
 عناَد املمنوُععندما استثار و ،ألن البريعة جاءت باملنع ؛حتصنت يف البريعةكانت قد 

 سقط أكثر يف خطايا أكثر.، اإلنسان ومترده

لقد  .فقد حتررت احملبة من رباطات املوت ،احملبة األبدية هي بدُء القيامُة ،اآلن 
 ،طلب اللذة نتيجةال  خضعت للموت  ،تلك القوة القاهرة الغالبة ،احملبة  افتدى يسوُع

                                                           
إىل  فهو يبري( 9: 14ن الرب مات وقام حيًا لكي يسود على األحياء واألموات ررو إعندما يكتب الرسول  (1ر

، دون أن يكونوا اإلله الذي يسود على األمواتهو إذ كيف يصبح  ،اجلحيم يف يوم السبت الكبريإىل  نمول الرب
 موقع الدراسات القبطية.منبور على اجلحيم" إىل  تسمح هبذه السيادة. راجع مقالنا "نمول املسيح ،معه شركٍة يف
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 نبةيد  أنبد الرسوُلبالقيامة، سقطت كل املوانع لكن عندما و .لتحصن يف الذاتاو
 ،وال تطلب ما لنفسها ،جعلت احملبة ال تنتفخ القيامُة .(11-1: 13كو 1حترر احملبة ر
مث رراجع البتائم واالاامةات اليوميةة يف   وال تفرح باإل ،وال تظن السوء ،وال حتتد

وحتتمةل كةل    ،هو احلق( ؛ ألن يسوعبل تفرح باحلق رأي يسوع ،اإلعالم القبطي(
فقد نالت  ،ق كل شيء راملواعيد(وتصدِّ ،الصليب( شيء رألهنا تسري مع يسوع حاملًة

وتصرب على كل  ،وهي ترجو كل شيء ،عربون هذه املواعيد وترجو كمال ملء النعمة
 (.س احلقيقيعطونا الدرأشهيدًا من شهداء مسالوط قد  22الة لعل ر "شيء

 :( قال الرسول5: 5وألن حمبة اهلل قد انسكبت يف قلوبنا بالروح القدس ررو 
 ،حب الببر""ُم :خاص بلقٍب َجًا وتوِّألن استعالن احملبة قد قام حيَّ "؛احملبة ال تسقط"

 األبد.إىل  وهو لقب احلي

دراسات رموقع ال وجود هذا املوقع هي سبُب وماذا بعد أيها األحباء. القيامُة 
ن مل ، ولكةن إ وهي سبب معاناة وكفاح ناله الكثري من اهلجوم واالاامات القبطية(،

وبعةد ذلةك "أنةتم بعةد يف      ،ميانكم"إ كرازتنا وباطٌل يكن املسيح قد قام "فباطلٌة
ليس ألننةا غةدًا    ،ولذلك نتعب ،فقد قام املسيح .(19-16: 15كو 1خطاياكم" ر
وهو ما نطلبه حسةب لغتنةا    ،بل ألن الغد هو يوم القيامة ،(31: 15كو 1منوت ر
 هو زمان آٍت. ،ألن الغد هو القيامة ؛عطنا اليوم": "خبمنا الذي للغد أالقبطية

ن تدخل أو ،املعاناة يدان تعرب وأصر ملنرجو  ،ما هو آٍت وبفرِح ،قام املسيُح 
اجه كل ما هو عةالق  ولكي تو ،رى معاناة البعبتلكي  ؛الكنيسة حلبة شجاعة احملبة

وتترك أناشيد اللعنات والكراهية ال  يعمفها شياطني يف شكل ببر لكي  ،مبلف التعليم
 هنتف معًا.
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 قام. حياتنا قامت املسيُح

 مصر قامت بالثورة

 وحتيا بنضال البرفاء

 م البهداءوالقيامة حفظت وجود ُأ ،قام املسيُح

 ولن يقوى عليها اجملرب البرير. ،ولن يسود عليها "موت اخلطية"

 كل عام وأنتم خبري

 أسرة موقع الدراسات القبطية 

 د. جورج حبيب بباوي 


