
 
 كيف نعيش القيامة

 :مقدمة

من في اليوم األخير  لم يكن ألجل قيامتنا من الموت ،صلبه وقيامته السيد المسيح للعالم وىءإن مج

 أن يأمر فتخرج األجساد من ة واحدةبل كان يكفي بكلم –قيامتهن هذا لم يكن ليكلف اهللا تجسده وإ.. القبر

االقبور سواء كانوا أشرارا أو أبرار . 

 .)29، 28: 5 يو(لديانات غير المسيحية ه هي عقيدة جميع اوهذ

 معه في  ويقيمها،هقيامت البشرية قوة ي وجاء ليعط،هو القيامةولكن السيد المسيح قال عن نفسه إنه 

 القوية ةتصبح المرأللة له أقام الرب حياتها الداخلية الساقطة المهة الخاطئةأ فالمر.هذا العالم الحاضر

كذلك بطرس الجبان أمام الجارية ذو . بالقيامة األولىهذا ما نسميه ... ى شهواتها وضعفاتها علةوالمنتصر

 هو نفسه بطرس الذي ،ة داخل تنكر وتسب وتلعن أمام جاريالشخصية المزدوجة التي تتظاهر بالشجاعة ومن

 التي لقيامة األولىاإنها ، )41: 5ع أ. (جل اسم اهللاأ أن يهان من  ألنه حسب أهالًافرحسجن وضرب وخرج 

 ةواب مغلقبين من الخوف والشك دخل عليهم يسوع واألئ التالميذ المملوةوبقي. بها أقامه الرب يسوع معه

 . هذه هي القيامة األولى...  وفرحشجاعةفقاموا معه ب. وقال لهم سالم لكم

: 8 رو( يسوع  في داخل النفس يتم بواسطة الروح الذي أقامعمل إلهيفالقيامة في المسيحية هي 

وهذه القيامة األولى بالنسبة للمسيحي هي اختبار ال .  منتصرةة فرحة يحول حياتنا إلى نفوس قائم إذ،)11

 سر يوف، )4: كو 2( وبالتوبة المستمرة ،)4: 6رو ( معه ةلقيامايبدأ بالمعمودية والدفن مع المسيح و. ينتهي

ن الذي يحب قد انتقل من الموت إلى الحياة  أعمال المحبة ألي وف،ن الحياة هي القيامةفخارستيا يحيا به ألاإل

: 8 رو(  قوة النصرة على شهوات الجسدي وف)10 ،9: 1 كو 2(  قوة الرجاءيوف) 14: 3يو  1) (القيامة(



 السلوك في النور كأوالد النور ي وف،)18: 4 لو( اختبار الحرية ي وف، الخوفة الشجاعة وغلبيوف )11

 .إنها اختبار حياتنا كلها)... 19: 28 مت(الخدمة ا في الكرازة وأخيرو)... 21 :3 يو(أبناء القيامة و

ا ما لذلك ليس صدقً. اا فيوم بل هي إنسان داخلي يتجدد يوم، العيدة ليست تمثيلية تتم ليلفالقيامة

ون على ذلك من ويدلل. كل وامتالء بطن ونوم وسقوط وفتورأ كسل وة الخماسين هذه فترةن فترإيقوله البعض 

ولكن . بعد فترة االزدحام في الصوم الكبير وأسبوع اآلالم عدد المصلين في الكنائس في أيام الخماسين ةقل

ا بل هي حياتهم كلها إلى أن تعبر ليست خمسون يومالحقيقة أن الذين ذاقوا القيامة األولى يقولون إن الخماسين 

 . هذا العالمةالنفس بري

 بل نمارسه في كل خماسين ، الخماسينةاري نمارسه في فترب هو كتاب اخت،ابموضوع الكتهذا هو 

 . آمين"مة األولىمبارك ومقدس من له نصيب في القيا"حياتنا كلها ألنه 

  كامليالقمص بيشو
 :الباب األول

  القيامة وأيقونتهاةدور: أوالً
يسة ثالث سهم الجميلة في الكن وفى قداسات الخماسين يطوف الكهنة والشمامسة بمالب،في قداس العيد

 ة نفس الوقت ترتل الكنيسة كلها بصوت واحد مبهج ومملوء قويوف.. . القيامةةمرات يبخرون أمام أيقون

ةا قائلوانتصار: 

 "نعم لهم بالحياة األبديةأالمسيح قام من األموات بالموت داس الموت والذين في القبور "

 : مع المسيحة قائمة القيامة ولكنها ثالث أيقونات حيثيليةهذه الدورة ليست كما يسميها البعض تم

 مدهونة بزيت الميرون تشع منها روح ة أيقونيهي التي يبخر أمامها الكاهن وه: األيقونة األولى

 . عطر جميلي بخور ذ وأمامها تسبيح المؤمنين في شكل،القيامة الحية فتمأل كل الكنيسة بقوة ومجد عظيم

أي دفنهم وقيامتهم في ( لقد جرت العادة أن يتم عماد الموعوظين غير المسيحيين :األيقونة الثانية

 هم األيقونة ن فيصيرو،ةلقياما ةلكنيسة هؤالء الموعوظين مع أيقون ثم تزف ا، عيد القيامةةفي ليل )المعمودية

ح القائم من يالمسفنحن نزف أو بمعنى آخر .  العيد مع المسيح القائم من األمواتةالثانية القائمة في ليل

 !!ن الكنيسة ال تمثل القيامة بل تعيشهاإ ةما أروعها أيقون.. .األموات في حياة المعمدين القائمين معه

 إنها الكنيسة القائمة التي تعيش قوة القيامة مع المسيح في ، أروع كل األيقوناتيوه: األيقونة الثالثة

: ةفكل نفس في الكنيسة تصرخ وترتل قائل.  الموتةشوكحياة التوبة والموت عن العالم والخطية التي هي 

 .    الموت ووهبني الحياةة معه وداس شوكيقامنأالمسيح 

هذا الشعب . ياة وااللتصاق بالمسيح القائم التوبة والقيامة والح يعيششعبهاكل  ما أجمل الكنيسة التي

 .حياتهم في  القائمهو أيقونة حية نابضة للمسيح

 الغلبة ة القيامة ترنيمة هو أن نردد أثناء دوري واختبارنا فيها يا آخ،يامة الحية القةهذه هي دور

المسيح قام وأقامنا "ة ترنيم...  االنتصار والقوة والتوبة والموت عن الخطية والعالمة ترنيم،والخالص التي لنا

 ".ياة األبديةا في قبور الخطية بالحنعم لنا نحن الذين كنا أمواتًأو . وبموته داس الموت،معه

 نجعل كل أيامنا  بل هيا بنا، للمسيح القائمة حية نجعل حياتنا أثناء دوره القيامة أيقونيخأهيا بنا يا 

 ...ة ناطقةخماسين مفرحة حي



القيامة األولى ونصوص اإلنجيل: اثاني 
لة الحاقدة له المسيح كانت ألجل تجديد حياتنا الساقطة البائسة اليائسة المهةوبعد أن رأينا أن قيام

ليك اآلن بعض األدلة اإلنجيلية إف ، لذاتهاةلضائعة التي ال تعرف قيم اة بالماديات الذائلالملتصقة الشهوانية

 .ا لننالها في قيامه ربنا يسوع الذي أقامنا معه التي نسعى جميعهذه القيامة األولى عن ةالمملوءة حيا

 ."نه سيقوم في اليوم األخيرأعلم أ مرثا أنا  قالت له-سيقوم أخوك "قال ربنا يسوع لمرثا. 1

 فلن  وآمن بياكان حيوكل من  ، فسيحياولو مات آمن بي نأنا هو القيامة والحياة م"قال لها يسوع 

 )26-25: 11 يو" (يموت إلى األبد

وكل من كان "فربنا يسوع هنا يفرق بين قيامتين األولى تخص األحياء بالجسد على األرض بقوله 

هنا . "من آمن بي ولو مات فسيحيا" ولهوالثانية تخص الذين في القبور بق "وآمن بي فلن يموت إلى األبد احي

 . يؤكد ربنا يسوع إن الذين يؤمنون به في هذا العالم سيختبرون قوة القيامة في حياتهم

اتنا نجيل يوحنا عن القيامة األولى في حيإصحاح الخامس من  أخري يتحدث ربنا في األةومر. 2

 : من القبور بعد الموت وذلك بقوله والقيامة الثانية، حين نسمع كالمهاآلن

لم يعرفوا كل الذين ( حين يسمع األموات اآلن ي ساعة وهينه تأتإوأقول لكم " :القيامة األولى . أ

ي شخص فالحياة والقيامة تُمارس ف ،)25: 5و ي ("صوت ابن اهللا والسامعون يحيون )المسيح ألنه هو الحياة

 .  فتدب القيامة في حياتنا،المسيح حين نؤمن به ونسمع كالمه

لوا فع من في القبور صوته فيخرج الذين  ساعة فيها يسمع كلينه تأتإف" :القيامة من القبر. ب

 ).29-28: 5 يو( ة الدينونةالسيئات إلى قيامالصالحات إلى قيامة الحياة والذين عملوا 

 ومن تأخر عن سماع صوته فلن ، لسماع صوت إنجيله لننال الحياةاآلن ...اآلنفربنا يسوع يدعونا 

 . على األرضة الحياة حتى ولو عاش ألف سنيرى

 ولن يقدر أن يعيش هؤالء ،يؤكد يوحنا الرائي على أن جميع الذين لم يعرفوا المسيح هم أموات. 3

عاشوا وملكوا مع "  هؤالء،لى جباههمقبولهم سمته عاألموات إال بإيمانهم بالمسيح ومقاومتهم للوحش وعدم 

 ).5-4: 20 رؤ (" األموات فلم تعشةأما بقي" ةالمسيح ألف سن

هؤالء ليس للموت الثاني  ،هذه هي القيامة األولى مبارك ومقدس من له نصيب في القيامة األولى"

 ).6-5: 20 رؤ ("سلطان عليهم

 لنا لنعيش مع المسيح ونقوم ة دعوذا العالمفي ه نحن البشر األموات - لجميع البشرة إلهيةإنها دعو

 . ة أولى مع الذي مات ألجل خطايانا وقام ألجل تبريرنا ونملك معه ألف سنةقيام

 ،نه لن يري الموتأالقيامة حتى أن التالميذ تخيلوا  ةفيه قوأما يوحنا الحبيب فلقد ظهرت . 4

هذا ...  اإلنجيلةا يسير في نور وصيالذي دائم ، والمحب للجميع،فاإلنسان الملتصق بالمسيح المملوء بحبه

يا رب  "أل بطرس ربنا يسوع عن يوحنا قائالًس ولهذا السبب ، وقوتها وبهجتهاةلقيامااإلنسان تشع منه أنوار 

فذاع عنه هذا القول بين . اتبعني أنت.  فماذا لكيء يبقى حتى أجهن كنت أشاء أنإفقال له يسوع . وهذا ماله

 ).22-21: 20 يو("  التلميذ ال يموتاإلخوة إن ذلك

 لمن يظهر الرب قيامته؟: اثالثً
  من التالميذ واألحباء لماذا؟ ةالقيامة والصعود لم يحظ برؤيتهما إال قل+ 



 أما رؤية ، ليعاينهة إنسان أن يذهب إلى الجلجثأيمكان إ يالصليب في وضح النهار وفلقد كان 

يذهب لهمس محدودين ا فكانت عطية من اهللا ألناالرب قائما في أماكنهم الرب خصيص . 

ن  أما القيامة فليس لها مكان أل، أورشليم يمكن لكل إنسان أن يذهب إليهخارجله مكان محدد  :الصليب 

 الرب هو الذي يأتي ويظهر

  من يريد يستطيع أن يذهب إليه عن طريق االتضاع ، له مكان محدد:المذود 

 . د أن يصعد عليه يستطيع أن يرتفع إليه بالصالة مكان محدد من يري:جبل التجلي 

ذرع أ حب المسيح وآالمه يقدر أن يذهب إليه ويجد ة مكان محدد من يريد أن يدخل في شرك:وللصليب 

 يخرج منه دم وماء لحياتنا امفتوح والجنب ، لهمغفرا وفمه الطاهر يقول ،تعالوا إليَّ: يسوع مفتوحة تقول

  .وشفائنا وغسلنا

 وقت لكن القيامة ليس لها مكان محدد وليس لها أيكن في مقدورنا أن نذهب إليها في  األماكل هذه

 .وقت محدد ألنها هي ظهور اهللا في حياتنا حسب غنى نعمته

 في ،في الشارع وربما ، رؤيتهابدأ حيث ال نتوقع أي ةربما يظهر اهللا في بيوتنا واألبواب مغلق

 لم ثوربما في وسط تعب النهار حي ،ب لنا وغيابه عنا كتلميذي عمواس آالم ترك الري ونحن نعان،الطريق

وكون الرب هو الذي يظهر ونحن ليس في مقدورنا أن نحدد مكان ظهوره أو ميعاده  . نقدر أن نصطاد شيئا

ا وحكر على بعض الناس المحظوظين بل على العكس فهو ن رؤية الرب القائم أمر صعب جدأ يهذا ال يعن

 :  ألن الرب نفسه هو الذي سيتحمل مشقة الحضور إلينا والظهور لنا في الحاالت التاليةأمر ميسور

 :الرب يظهر للنفوس التي جازت المعمودية ودفنت معه 

أم تجهلون "ت يظهر له الرب في  جده الحياة لمولن الذي اعتمد ليسوع أفالقديس بولس الرسول يعلن 

ح من األموات ي المسم لموته فدفنا معه بالمعمودية للموت حتى كما أقيإننا كل من اعتمد ليسوع المسيح اعتمدنا

 ).5-3: 6 رؤ (" الحياةةا في جدآلب هكذا نسلك نحن أيضابمجد 

ا ولد ا حديثًن إنسانه العتيق قد دفن إن إنسانًأنه دفن مع المسيح بالمعمودية وأفالذي يؤمن من كل قلبه 

والذي يعيش  . الموت عن الخطية التي صارت فينا بالمعموديةةا في حاليمان يعيش دائمفالذي له هذا اإل. فيه

يامته ا في النعمة بقوة قا في حياته ويجعله قائم كل يوم فإن يسوع القائم سيظهر له دائمةيمان بقوهذا اإل

 ضيمان كل أيام غربتنا على األريمانى صار لنا بالمعمودية ونعيشه باإلإفظهور الرب القائم هو حدث 

  :والرب يظهر بزاته للنفوس التائبة ليقيمها 

هو الذي يحق له أن  ،فالذي عاش حياة التوبة وجاز صليبها وترك كل ما يعوق سيره مع المسيح

فكل نفس جاهدت ضد الخطية وأحبت المسيح استحقت أن يظهر لها . يظهر له الرب يسوع في فجر قيامته

ن من حق النفوس المجاهدة رغم ضعفها وسقوطها ألرب يرى ا. بمجده ويأخذها إلى أحضانه كاالبن الضال

مع المسيح صلبت ":  صلبت أهواءها يحق لها أن تقولىالنفوس التق. خذ بيدها ويقيمها ويعلن لها ذاتهأن يأ

 "فأحيا ال أنا بل المسيح يحيا فيَّ

 :ة الجلجث حتىيظهر للذين يسيرون معهوالرب  
سطفانوس وذاق آالم كراهية العالم له وأوجاع الرجم هو إمثل  ةفالذي سار مع المسيح حتى الجلجث

لذلك كان الفرح والتهليل هو طبيعة . ابن اإلنسان القائم عن يمين اآلبالذي يستحق أن تنفتح له السماء ويرى 

 . الشهداء رغم شدة اآلالم التي قاسوها



 والذين يجاهدون في .ربم الالآ ةشكر وفرح في شرككذلك أوالد اهللا الذين يقبلون التجارب ب

 .اجدمالطريق بثبات يظهر لهم الرب في نهاية الطريق م

 :والرب يظهر للذين يبحثون عنه بمشاعر حبهم 
. فتقدمتا. سالم لكما "نفسه قائالًبهر لهن ظفالنسوة الالئي سرن إلى القبر باجتهاد ومعهن الطيب ي

 والنفوس التي تخدم بحب عميق للمسيح ،شاعر الطيبمكذلك النفوس التي تعبد الرب بحب و، "وأمسكتا بقدميه

 .ويفرح قلبها" قد قام"ها ويقول حتما سيأتي الرب ل

 :والرب يطهر للنفوس التي جاهدت طول الليل ولم تصطد شيئا 
... طوال الليل...  تيأس بل قد امتأل قلبها بالرجاء الي التي تخدم وتصطاد بكل اجتهاد وهالنفوس

 .إن الرب سيظهر لها في النهايةولكن في ثقة كاملة 

الذين يخدمون بمثابرة وأمانة سنين طويلة البد أن تظهر ثمار خدمتهم في نهاية الليل الطويل 

 .ويطعمهم الرب سمكًا وعسالً بنفسه من ثمرة صيدهم المبارك

 ... حياة واختبار يومي نذوقه في كل مرة نقترب من الصليب ونحمله بفرح-القيامة

 

 نيالباب الثا

 القيامة األولى

 وكيف نعيشها في أسرار الكنيسة

 سر المعمودية: أوالً
المعمودية هي الوشم . يامة الموت لكي نحيا القة صبغ،المعمودية هي الصبغة التي نصطبغ بها

.  المسيح وقيامتهة حياة الذي وشمتنا به الكنيسة لكي تدب فينا قو،عن الخطية والعالم وشم الموت –المقدس

 ).5: 6و ر ("ا بقيامتهإن كنا قد صرنا متحدين معه بشبه موته نصير أيض"رسول كقول ال

غسطينوس وموسى األسود ومنها خرجوا شر الخطاة كأأعن الخطية اجتازها  موت ةالمعمودية قو

 .)10: 3 كو(  خالقهةجديد الذي يتجدد للمعرفة حسب صور البسين اإلنسان ال،ة والحياةأبناء للقيام

 بالمعمودية من اننأا لنا القديس بولس الرسول مؤكدا  اختباراتنا في القيامة األولى سجلههذه هي أول

  :الماء والروح نولد من فوق ونصير أبناء للقيامة

 "إن كل من اعتمد اعتمد ليسوع المسيح"

 " الحياةةنسلك نحن في جد... ا أقيم المسيححتى كم.  فدفنا معه بالمعمودية للموت،اعتمدنا لموته"

 ".ا بقيامته نصير أيض،ن كنا قد صرنا متحدين بشبه موتهإ"

ن المسيح بعدما أقيم من أعالمين "  يغلبها الموت لذلك يقول الرسول المسيح ال يمكن أنةوقيام

بالمسيح يسوع ربناأحياء هللا عن الخطية ولكن اأمواتً منفسكأنتم احسبوا أ كذلك ،ااألموات ال يموت أيض  ...

رو  ("من األموات وأعضائكم آالت بر هللاواتكم هللا كأحياء ذ بل قدموا ،الت إثم للخطيةأعضائكم آوال تقدموا 

6 :1-14.( 

 ).4: 6و ر(" مدفونين معه في المعمودية"

 )12: 2 كو( " من األمواتأقامه عمل اهللا الذي نالتي فيها أقمتم معه بإيما"



 :  المعمدينةزف
 القيامة ةلحقيقة إن هذه الزفة أصلها هي زفوا ،رات بالكنيسةجرت العادة أن نزف المعمدين ثالث م

 ...)خرستوس آنستيإ(وهم يقولون ) الموعوظين(  عيد القيامةةن ليلوالتي كان يزف بها المعمد

نا في الموت والقيامة مع إن الكنيسة تعتبر المعمودية بكل إصرار وتأكيد هي نصيب كل واحد م

 .كسيوسأكسيوس أيامة ونقول  للقةكنيسة كأيقونة حيللذلك نزف المعمد با... المسيح

 : الكنيسةفي مكان المعمودية 
هكذا رتب طقس الكنيسة أن تبنى المعمودية في مدخل الكنيسة لكي يراها المسيحي في كل مرة 

 . يدخل الكنيسة

 ، ندخل الكنيسةة أمام المعمودية في كل مرة بأن تقف دقيق،ا عن القيامةا روحياختبارولما ال يكون هذا  

 وانبثقت القيامة ،نعترف أمامها بأننا هنا دفنا وحملنا الموت عن الخطية في حياتنا كل حين وكل يوم

 ... األولى بفجرها المشرق في حياتنا الجديدة القائمة وصرنا أبناء هللا مولودين من فوق

 وتصبح القيامة ةا عندئذ سيتحول الطقس إلى حي، هذا التدريب في دخولك الكنيسةأخيجرب يا 

 .األولى هي الدرس األول الذي يتكرر في حياتك كل يوم

  ،تذكر أمام المعمودية انك جحدت الشيطان وكل أعماله النجسة 

 ، خالقهةنك خلعت العتيق ولبست الذي يتجدد حسب صورأوتذكر  

 ، بشبه موته وبشبه قيامتها مع المسيحمتحدنك صرت أوتذكر  

 ،المسيحع دفنت ومت منك أوتذكر  

 . بر هللا أعضاؤك آالتبقيامتك صارت نك أوتذكر  

 . في جده الحياةهي سلوكالقيامة ن أوتذكر  

 . السعيدةبديةفى هذه الحياة نحو األك  خط سيرولدت من فوق وصرت ابن اهللا وتحددنك أوتذكر  

المسحة المقدسة هي روح القيامة: اثاني 
 ولكن ،دهنت بالميرون كما كان يدهن الملوك في القديمنك أ أخيوقفتك أمام المعمودية تذكر يا وفى 

  بين من والقائمطياب وحنوط ووضعت على جسد الرب الواهب الحياةأال بزيت مقدس فقط بل بميرون من 

 .األموات

الميرون كرست فكما كرس الهيكل الحجري ب. ي هيكل لحم، للروح القدسهيكالًنك صرت أتذكر 

ك أمام الهيكلتلى جسدك باحترام ووقار كوقفانظر إ. اكل أعضائك به أيض . 

ا فيكم إن كان روح الذي أقام يسوع من األموات ساكنً" ألنه روح القيامةذه المسحة هي تذكر أن ه

 ).11: 8 رو("  بروحه الساكن فيكمةلمائتفالذي أقام يسوع من الموت سيحيي أجسادكم ا

فاالهتمام . لى فوق فتعلمنا من فوق إمت أفكارناأقا فلقد )27: 3يو  1(هذه المسحة تعلمنا كل شيء 

 ). 2: 3 كو(بما هو فوق هو روح القيامة األولى 

 ...."ة وطهارة وقداس - سالم-تضاعا -فرح -ةمحب "يأخذ مما للمسيح ويعطيناهذا الروح الذي 

لحم إن قذارة جسدي أبشع وأكثر من قذارة مزود بيت  ، لكأشكرك ألنك جعلتني هيكالً:  يسوعيرب 

 .  الحمام والصيارفة منه ليصير لك وحدكةرحمنى وطهر هيكلي من كل نجاسة ثم اطرد باعاف



  . بل جدده في أحشائيي يسوع روحك القدوس ال تنزعه منيرب+  

 . روح القيامة اعمل في توبتي المستمرة-أيها الروح المعزي+  

 .رارك افتح ذهني ألفهم الكتب وأدرك عمق أس،أيها الروح المرشد + 

 ) 5 :5 رو(  اسكب حبك اإللهي في قلبي-يا روح الحب+  

يها الروح اشهد  أ- اكشف لي عن مكاني الجديد في يمين اآلب–باآل موعد -أيها الروح القدس+ 

 . كيف أحس بأبوتك إال بواسطة روحك أيها اآلب في داخلي،"ا اآلبأبيا "في داخلي ألقول 

 .  المحيية من خالل كل األبواب المغلقة داخليالطيبة  ثمارك كلأيها الروح القدس فجر+  

 اغن نفسي بالصالة ،أغن حياتي بك أيها الكنز المخفي داخلي "كنز الصالحات"يها الروح القدس أ+ 

 كأن ال شيء لنا ونحن نملك ، كثيرينيكفقراء ونحن نغن" ...تمرةوالحب والفرح والوداعة وحياه التوبة المس

 .)10: 6 كو 2(كل شيء 

 سر التوبة: اثالثً
فالخطية سقوط والتوبة . ة واحدة بدون انفصال لحظامستمرا لقد ارتبط سر التوبة بالقيامة ارتباطً

لسر الذي ال يستغنى عنه نه اإ ولكن الحقيقة ،)سب الترتيبح (ارسر الثالث بين األرالس ن كان هذا هوإ و.قيام

 . كل األسرارن القيامة األولى أو التوبة ضرورية ل أل-كل سر

 ثم ًأوال سر المعمودية يسبق لذلك ينبغي أن ،ةفي التوبة هو المدخل إلى الميسحيوسر القيامة األولى 

 .  لسر المعمودية طول حياتناااستمراربعد ذلك يعتبر 

 كل توبوا وليعتمد" ولقد سجل لنا سفر األعمال ضرورة التوبة قبل العماد وقبول المسيح بقوله: أوالً

 فال دخول –ى أخرةهذا ما يميز المسيحية عن كل عباد و).37: 2 عأ("  على اسم الرب يسوعمنكمواحد 

ولى بالمعمودية وهو  ألنه كيف يقوم اإلنسان قيامته األ،للمعمودية إال عن طريق التوبة وتغيير مسار اإلنسان

 ة توبة صادقةلإليمان إال بعد حيا لم تتسرع الكنيسة األولى في قبول الوثنيين ولهذا السبب... اما زال ساقطً

 . لتي تقبل اإلنسان فيها بدون توبة األخرى ااتوهذا عكس العباد. تستمر عدة سنينربما 

ودية ونحن أطفال، فينبغي أن تبقى  في المعم أما بالنسبة لنا نحن الذين نلنا سر القيامة األولى:اثاني

 نمارسها بدموعنا كل يوم كأبناء القيامة والنور ةمودية ثانيفي حياتنا كل يوم كمعمستمرة  هذه القيامة األولى

 ة بعيدةا عن أبيه إلى كوروة بالمعمودية ولكنه ذهب بعيدبنلقد نال االبن الضال نعمة ال. المولودين من فوق

ضن أبيه وتمتع حوبدموع التوبة اغتسل ورجع إلى ...  الخنازيري عبودية راعيحيث سقط في الخطية وف

 ...ألولىبحياته ا

إننا من أجلك نمات "  بقولهكل النهارلرسول لممارستها  هو الذي دفع القديس بولس اواستمرار التوبة

 إماتة الرب يسوع لكي تظهر حياة يسوع كل حينحاملين في الجسد " كل حين ي وف،)37: 8 رو(" كل النهار

 ).31: 15 و ك1 (" كل يومأموت" ا في كل يوم ثم يقول أيض،)10: 4 كو 2(" في جسدنا )قيامته(

 يهمل التوبة يفقد قوة القيامة ألنه ة كل لحظي اليوم وف،إن التوبة هي اختبار قيامتنا األولى مع المسيح

 .يعيش ضعف الفتور وقوة السقوط

 :أيتها التوبة
  ،أنت قيامتي كل يوم مع المسيح+ 



 ،أنت معموديتي اليومية التي أغسل بها ثيابي+ 

  ،ةكل لحظ )الروح القدس(القيامة  روح فيَّعمل أنت الطريق لي+ 

 ، إيمان، صالح، لطف،ة طول أنا، سالم، فرح،ةمحب:  روح اهللا القدوسأنت الطريق ليثمر فيَّ+ 

 .وكل غنى الروح...  تعفف،ةوداع

 :أيتها التوبة
  !! بدونك؟ةهل تقوم قيام+ 

 هل يمكن التلذذ بالمسيح وبحضن أبيه بدونك؟ + 

  سر التناول والقيامة بدونك؟ةمارس مهل يمكن+ 

 ا بدونك؟ا قائممكن أن أحيا مسيحييهل + 

 ا بدونك؟ ا ومصلحهل يمكن أن أحيا كاهنً+ 

 هل يمكن أن أذوق الصليب والقيامة بدونك؟ + 

 :أيتها التوبة
 .هابنبك يفرح اآلب ويركض ويقع على عنق 

  .به تعة ويحمل الخروف على منكبيه رغم شدبك يفرح االبن

  .بك يفرح الروح القدس عندما يجد درهمه المفقود

 . بك تفرح مالئكة السماء

  .بك يفرح القديسون

 :  النفوس التائبةةعالمات القيامة في حيا
  :يجابية في التوبة اإل.1

ففرح  "حشجاعة وفر بعد القيامة لم يخافوا فقط بل تحولت حياتهم إلى ،الخوففالتالميذ الذين عاشوا 

 في  والشك،السالم هو كل حياتهم بعد القيامة صار ، سالمهمفقدواوالتالميذ الذين  ..."ميذ إذ رأوا الربالتال

 لرعاية حب وكرازة بالمسيح، واألفكار في حياة بطرس تحولت بالقيامة إلى إيمان بالقيامة إلى  توما تحولةحيا

 .غنم المسيح

 .)25: 16أع (فكان بولس وسيال يسبحان الرب في السجن 

 : ويؤكد هذا المعنى للتوبة معلمنا بولس الرسول بقوله

 " من له احتياجيويعط ،بل يتعب ويعمل...  السارق فيما بعدقال يسر"

 ." للسامعينة نعمي كي يعطح للبنيانبل كل ما هو صال ،... من أفواهكمة ردية تخرج كلمال"

 ).32-28: 4 فأ(" تسامحينوشفوقين وم  كونوا لطفاء،...ليرفع الغضب والمرارة والسخط"

الشوق إلى فعل ل تنتهي إلى ال تقف عند مجرد عدم فعل الشر ب يجابيإفواضح أن التوبة هي عمل 

 .ا على المحبة بعضمحرضين بعضكم كقول الرسول الخير

 :لتوبة هي القيامة عن طريق الصليب ا.2

  فأحيا،مع المسيح صلبت"  في جهاده ربنا إال الذي حمل الصليبةال يمكن أن يذوق قوة قيام

 وتسامح ، وحب الصليب وعرق الصليب،فبذل الصليب. )2: 2غل (" أنا بل المسيح يحيا فيَّال  )القيامة(



جل أالذي جاهد في أصوام وصلوات وبذل تضحية من .  وصالة الصليب تصحبها بهجة القيامة،الصليب

هو ...  ليس هناك طريق للقيامة إال طريق واحدنهأا ولنتأكد دائم... لمسيح تشع بهجة القيامة في حياتها

 .الصليب

 .  توما نور القيامةة فجرت في حيا،إن لمس المسامير والحياة في اآلم الرب+ 

ألنه ...  آالمه ولو إلى حد بسيطةإن اهللا لم يظهر بعد القيامة إال للنفوس التي شاركته مسير+ 

17: 8 رو( ا معهمكتوب إن كنا نتألم معه فسنتمجد أيض(. 

 ):التوبة(قيامة الفرح والسالم عالمات لل. 3

. نه سالم من خالل األبواب المغلقة للنفوس التائبةإ ، العالم أعطيكميسالمي أعطيكم ليس كما يعط

إن حزنكم سيتحول إلى  "ةإنه الفرح الذي وهبه يسوع لتالميذه واألبواب مغلق. حد أن ينزعهأوفرح ال يقدر 

 . ةنه حزن التوبإ" فرح

والمرأة عندما تلد تحزن ألن ساعتها قد جاءت "ة د ووال،ة فهي قيام،إن التوبة هي امتداد للمعمودية

 التوبة ةهذه هي ثمر. )21: 17 يو(" اا ال تعود تتذكر الشدة بسبب الفرح ألنها ولدت ابنًولكن متى ولدت ابنً

 . ولد فرح وسالم فيه اإلنسان ُيةا في حياا جديد شيًئ...، قيامة جديدةأي فضيلة جديدة... اا جديدابنً"

 :التوبة والقيامة هما رجوع لحضن اآلب. 4

 والجسد الذي قام صعد في يوم األربعين وجلس ةفالتوبة قيام). 18: 15 لو (يرجع إلى أبأأقوم و

 .في حياة المسيحي هدفها النهائي الوجود في حضن اآلب) أي التوبة(فالقيامة .  يمين اآلبعن

ن التوبة أ عندئذ ندرك ،دية هي البنوة لآلب والمعمو، نذكر أن القيامة األولي هي المعموديةعندما

فالتوبة والقيامة األولى هي صرخة بالروح ... والقيامة ال يكمل مجدها إال في حضن اآلب أو يمين اآلب

ي المسيحية قيامة مفرحة سعيدة لذلك فالتوبة ف. ما قيمة القيامة بدون التمتع بحضن اآلب، " اآلبايا أبان"القدس 

 .نهايتها حضن اآلب وقبالته حيث الفرح والسالم والطهارة والشبع

فالذين ينقادون بروح اهللا أولئك هم أوالد " في قيادة روح اآلب  القائمر المسيحي التائبي وعندئذ يس

 ". اهللا

 "أيقونة التائبين هي أيقونة القيامة األولى"
تأملوا معي موسي .  تقوم تشع منها قوة هائلة من قوة قيامة الرب يسوعإن النفس الساقطة عندما

تأملوا معي أيقونة بائيسة القوية التي كان . ه الجبارة في حياتةتأملوا هذه القو... هاألسود القاتل الزاني بعد توبت

 مريم المصرية ةونتأملوا معي أيق. ا للدعارة كيف تحولت بالتوبة إلى عمود نار مرتفع للسماءمنزلها مكانً

يس التي أسقطت مئات يتأملوا معي صورة تا.  األردنة سائحة في بريةالراقصة عندما تحولت إلى قديس

 . ودموع صوامأسهار وأخطية وهي عابدة حابسة في الشباب في ال

قصر  من كل عظماء ىإنها أقو...  عند قدمي يسوع بدموعها وقبالتهاةما أجمل أيقونة المرأة الخاطئ

 .رودس وأشرار أسرته المالكةهي

 إنه يخرج منك صدى صوت جميل ، للقيامةةنك أروع أيقونإ... ما أقواك أيتها التوبة وما أروعك

لقبور أنعم المسيح قام من األموات بالموت داس الموت والذين في ا" ذاب يخرج من عمق قبر صاحبك قائالًج

 .      "لهم بالحياة األبدية



جسد الربالتناول من : ارابع 

 لقيامةاشركة  وه
هناك ارتباط شديد بين القيامة والتناول من جسد الرب ودمه إلي الدرجة التي تجعلنا نقول إننا عندما 

  .لرب نأكل الحياة ونأكل القيامةنأكل جسد ا

وما عن التناول من والكنيسة بدورها في الخماسين المقدسة جعلت تعاليمها في األسبوع التالي ألحد ت

  قائلةهك أن تقول ألوالدها إن القيامة المعاشة هي التناول من جسد الرب ودمبذلقاصدة .  الرب ودمهجسد

 ).القداس اإللهي" (تعترفون بقيامة الرب...  الخبزكلما أكلتم من هذا"

 .  في هذه التأمالت البسيطة عن التناول اختبارا للقيامة المعاشة مع المسيح القائم من األمواتىوسنر

 :  أول األسبوع.1
 ألن ما يوم األحد؟وِل –أي أيام اآلحاد -فخارستيا أول األسبوعاعتادت الكنيسة األولى أن تتمم سر اإل

 . متداد العملي للقيامة في حياتنااالالتناول من جسد الرب هو الحياة و و،يوم األحد هو يوم القيامة

لتوزيع جسد المسيح حسب القطمارس ... (بزوفي أول األسبوع إذ كان التالميذ مجتمعين ليكسروا الخ 

  ).7: 20 أع() القبطي

 ا عن القبرا والظالم باق فنظرت الحجر مرفوعجدلية إلي القبر باكرموفي أول األسبوع جاءت مريم ال 

 )1: 20 يو(

يد الشه" في قريةفي اليوم الذي يقال له األحد له اجتماع يحضره المواطنون سواء كانوا في المدينة أو " 

 ). 288فخارستيا ص كتاب اإل(م 150يوستين سنة 

  ". ولنبتهج فيهحهذا هو اليوم الذي صنعه الرب فلنفر" مزمور القيامة .2
وهذا .  وقداسات الخماسين كلها، ويقال في قداس األحد فقط،لمزمور يقال في قداس عيد القيامةهذا ا

ألن  –فخارستيا يوم األحدإمثل ما هو مرتبط ب أن هذا المزمور مرتبط بقداسات القيامة ىيؤكد مرة أخر

 وكذلك ،فيوم القيامة هو اليوم الذي صنعه الرب لنفرح معه. التالميذ كانوا يجتمعون يوم األحد لكسر الخبز

 . نفرح ونبتهج فيه بأكل جسد المسيح هو يوم قيامتنا الذي -فخارستيا يوم اإل-يوم األحد

 :  إعالن الرب لقيامته عند التناول.3
من هنا . ن قيامتهالتناول كان يفتح أعين التالميذ ويدركوو  فعند كسر الخبز،احدث بوضوح جدوهذا 

 . يظهر االرتباط العجيب في قدرتنا علي رؤية الرب القائم من األموات من خالل التناول من جسده ودمه

 فلما اتكأ معهما... مساءأمكث معنا ألنه نحو ال...  لهنهما قاالأفيذكر اإلنجيل عن تلميذي عمواس 

وأما هما فكانا يخبران بما " ... عنهماىاه ثم اختفا وبارك وكسر وناولهما فانفتحت أعينهما وعرفأخذ خبز

 ).35-28: 24 لو ("وكيف عرفاه عند كسر الخبزالطريق حدث لهما في 

 .  من األمواتوهكذا أصبح كسر الخبز هو انفتاح أعين المسيحي على القيامة ورؤية الرب القائم

 : والقيامة هي الحياة،جسد الرب هو الحياة .4
 : ياة والثبات فيه ومغفرة الخطايا تكلم عن الح،كل مرة تكلم ربنا فيها عن التناول

 . لمغفرة الخطايا أي القيامةى والتناول يعط،فالخطية تنتج الموت 

 .  أي قيامة- والثبات في اهللا حياة،واالنفصال عن اهللا موت 



 . أي قيامة- يعطي حياة أبدية- والتناول أخذ دم حي،طية نزف دم الخ 

 . إلى دمنا الذي دب فيه موت الخطيةالتناول هو نقل دم المسيح غير القابل للفناء  

 لذلك أصبح واضحكقول ربنا، من القيامة والحياةا أن من ال يتناول يعيش الموت ويحرم نفسها ومؤكد  

   ."ن ويشرب دمه فليست له حياةومن ال يأكل جسد ابن اإلنسا"

 ).12-9: 20 عأ( :فتيخوسأالفتى 

ا لإلنجيل الذي يتحدث عن الحياة  مناسببركسيسإلا من الخماسين اختارت الكنيسة لياتفي األحد ال

 .  وليست مجرد معجزة جميلةةأيقون فهو يرسم لنا ،)51-48: 6 يو( بتناول جسد المسيح

 النوم العميق وينتهي بالموت عيش ي في الطبقة الثالثةةا من طاقالجانب األول فيها فتى متدلي. 

 . جسد المسيح يوزعه بولس الرسول-والجانب الثاني به الحياة والقيامة 

 . ا فللحال قام الشاب حي–س الذي يوزع جسد القيامة والحياةثم احضروا الفتى الميت إلى بول+ 

قامة إإنها ليست مجرد معجزة : ي المقصودة بهذه الحادثةالحياة ههذه المقابلة الرائعة بين الموت و+ 

 لذلك تقرأ ، تغلب الموتين التناول من جسد المسيح هو القيامة بعينها التأ حدث واقعي على ها ولكن–ميت

 .حديث عن التناول في األحد الثانيهذه الحادثة عند ال

اثبتوا في : 

 فالتناول هو –القيامة هي الثبات في اهللالحياة و و، الخطية هي االنفصال عن اهللا أنبق أن ذكرناس

 . طريق الثبات فيه

من يأكل جسدي ويشرب دمي  " لذلك أكد ربنا قائالً، يجف ويموتةلكرمافالغصن المفصول عن 

 ).4: 15 يو("  وأنا فيكمثبتوا فيَّا. ")56 :6 يو("  وأنا فيهيثبت فيَّ

 هو ما سجله لنا كتاب حياة ، الروح القدسمر النفس ثمرتثومن األمثلة القوية للثبات في المسيح حتى 

 وقوية في ةا من شجرة جيد فإنه يحضر طعم، الفالح شجرة ضعيفة ورديئة الثمرى عندما يرهنإ: الةالص

 بل من الطعم يء ليس من نوعها الرد-اا جيد تنتج ثمر عندئٍذ،نوعها ويثبته في داخل جسم الشجرة الضعيفة

اول من جسد الرب  ولكن عندما نتن، رديئةا فاسدة وأعماالً وهكذا فإن طبيعتنا الفاسدة تنتج ثمار،الجيد الممتاز

 .مال الرب يسوع وثمار روحه القدوس هي أعةا صالح ننتج ثمار– وإيمان بال رياءةودمه بتوبة صادق

يه فا وثباتً.  عنه يهددنا الموت عن االنفصالفلنعمل يا إخوتي على الثبات المستمر في المسيح لئال

تظهر ثمار الروح القدس أن ، "اثبتوا في محبتي"، في المحبةا ن ثبات،ا في قيامتنا األولي بالمعموديةن ثباتييعن

 أن نثبت في بنوة اآلب الذي وهبنا جسد ابنه ،)5: 4يو (" وأنا فيه يأتي بثمر كثير الذي يثبت فيَّ" في حياتنا

 .  ئم فيه على الثبات الداةليكون عالمة حي

 : مههو معرفة قوة قيامته وشركة أال التناول .5
 . كان ربنا يقدم جسده المكسور ودمه المسفوك يوم الخميس وهو حي وقائم بين التالميذ

. وت ربنا الحي وفي قيامته المقدسة نؤكد حقيقة شركتنا في م،لذلك فعندما نشترك في القداس

 ونأخذ قوة .إننا نأخذ قوة الموت عن العالم والخطية.  الموتسد المكسور الحي القائم منفنحن نأكل الج

 :لذلك يقول الكاهن بصوت جهوري، نحن أمام جسد مكسور واهب حياة كجسد يوم خميس العهد. القيامة

 وتعترفون بقيامتي يألن كل مرة تأكلون من هذا الخبز وتشربون من هذه الكأس تبشرون بموت"

 :  مملوء من قوة القيامة الشعب بصوت واحدويرد ،"وتذكرونني إلى أن أجيء



  ."آمين آمين آمين بموتك يا رب نبشر وبقيامتك المقدسة وصعودك إلى السموات نعترف"

 . إن شركة الموت والقيامة التي مارسناها في المعمودية نمارسها مرة أخرى في كل قداس

 أمام القبر الفارغ ةس الوقت هو وقف نفوفي.  أمام الصليبة أن كل حضور للقداس هو وقفأخيأرأيت يا  

 . لحياةل به نعبر من الموت ة مقدسة لنا،إن كل قداس هو بصخ. ويسوع واقف بجواره

 وهبت لي أن أشترك معك في بركات  لم يدركه تالميذك في حينه، يسوع أشكرك ألنك وهبت لي ماربي 

أعطيتني سر ... ك في قوتها وآكلهاقيامتك وأشترووهبت لي أن أعيش . صليبك وأعاينها وأعيشها وآكلها

 . أو يظلم عقلي عن إدراكها فيهاا أن أنتفع بكل هذه النعم وال أهمل فاجعلني مستحقً،معرفتك

في هذا الموضوعسا بما ننقله عن مجله مرقوهذا المعنى يصبح أكثر وضوح : 

 هو إعالن للقيامة) التناول( عشاء الخميس

لخميس نرى اإلعالن عن سر القيامة ضمن اإلعالن عن سر سرار عشاء يوم اعندما نتعمق في أ

إذ بينما يقدم المسيح نفسه لتالميذه ويقول لهم ،ا غاية الوضوحموته واضح "وخذوا ،اخذوا كلوا جسدي مكسور 

ا  فالمسيح في سر عشاء يوم الخميس كان مذبوح، وبيديه،اا يقدمها بنفسه ليس ميتا بل حي مسفوكًياشربوا دم

 . اا معا وحي ميتً،اا معوقائم

هذا السر مدهش إذ استطاع المسيح أن يكشف به بكل قوة وإنما في سر عجيب عن القيامة المحققة 

 وها أنا ،ا الحي وكنت ميتً،اآلخرأنا هو األول و!! "والكائنة في الموت المزمع أن يتم على الصليب يوم الجمعة

 ).18-17: 1 رؤ(" حي إلى أبد اآلبدين

فخارستيا التي أكملها المسيح في عشاء الخميس والتي تكملها الكنيسة حتى  ندرك عظمة اإلوبهذا

 وسر ، بل سر المسيح الميت الحي، باعتبارها السر الذي يشرح ليس فقط أسرار الصليب يوم الجمعة،اليوم

 ة حب إرادية وكفاري باعتبار أن الموت الذي حكموا به على المسيح لم يكن ذبيحةهالفداء بكامله وبكل دقائق

نها بناء على ذلك ذبيحة قادرة أن وأ"  وقوة القيامة باآلخرين،قوة الموت عن اآلخرينتحمل في مضمونها 

 سر الشركة المفتوحة  وذلك بما تحمله هذه الذبيحة من عن خطايا الماضي الحياة األبدية، عوض الموتيتعط

ن الموت على الصليب كان بهذا فهمت الكنيسة أ. القائم الشركة في جسد ودم المسيح المذبوح على اإلنسان،

 هذا كله فهمته الكنيسة عبر أسرار ،ا في آن واحد كفارية وقادرة أن تقيم من الموت أيضة ومحييذبيحة حية

 " سر العشاء

 :يلهصلوات وقراءات القداس اإل

نائها قيامة أولى طول قداس  لذلك فالكنيسة رتبت ألب،بما أن يوم األحد هو يوم الرب أي يوم القيامة

 .األحد

ات للقبر والقيامة من يمأغلب أناجيل باكر يوم األحد على مدار السنة يتحدث عن زيارة المر. 1

 األموات 

 ويقال –يقال في إنجيل ليلة عيد القيامة) هذا هو اليوم الذي صنعه الرب فلنفرح ولنبتهج فيه( لحن. 2

 .حدأكل يوم 

  .)ألنك أنت حياتنا كلنا ورجاؤنا كلنا وشفاؤنا كلنا وقيامتنا كلنا ( اإلنجيل تقولةأوشي. 3



والموت الذي دخل إلى العالم (دم الموت بمجيء المسيح أي بالقيامة عتتحدث عن : صالة الصلح. 4

 لكي ال نقع ا بقبلة مقدسة الصلح تتحدث عن أن نقبل بعضنا بعضوصالة. )هدمته بالظهور المحيي

 .خوةقد انتقلنا من الموت للحياة ألننا نحب اإل ألننا ةفي دينون

 آخر األيام ظهرت لنا نحن الجلوس في الظلمة وظالل وفي: (وسمن أول قدوس قدوس قد. 5

وأنعم لنا بالميالد الفوقاني من ... ربما وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيحالموت بابنك الوحيد الجنس 

 روح القيامة الذي يحيي أجسادنا ا بروحه القدوس،هاروصيرنا أط)... القيامة األولى(الماء والروح 

  .)11: 8 رو (ةالمائت

نزل إلى الجحيم ... الموت الذي تملك عليناسلم ذاته فداء عنا إلى وأ... أحب خاصتههذا الذي 

 . )مكان األموات من قبل الصليب(

جسد والكأس يقول  رشم اليوف.  وصعد إلى السموات وجلس عن يمينك أيها اآلبوقام من األموات

جعلنا مستحقين كلنا يا سيدنا أن ا. لكل من يتناول منه) قيامة(ة يعطى لمغفرة الخطايا وحياة أبدي(: الكاهن

 ي وف،)القيامة األولى (" قديسيكا مع كافةا وميراثًونجد نصيب... اا واحدلكي نكون جسد... نتناول من قدساتك

 : هقيامة األولى لكل من يتناول من الجسد والدم بقولاالعتراف األخير يؤكد الكاهن حقيقة ال

 ا للخطايا وحياة أبديةا وغفرانًعطى عنا خالصُي...  المحيي الذي البنك الوحيد الجنسهذا هو الجسد(

  .)لكل من يتناول منه

 فحارستياا عن طريق اإلتشاف النفس لقوة القيامة في حياتهيهدف إلى اكرى أن القداس اإللهي وهكذا ن 

 .المقدسة
 

 الباب الثالث

 القيامة األولى

 وكيف نعيشها في حياتنا اليومية
 القيامة هدمت الفشل واليأس: أوالً

، لذلك ال نستغرب أن يموت اإلنسان هو الموتفي حياتنا اليومية  إن أقصى درجات الفشل واليأس

اختبر القيامة عندما وصل به ومعلمنا بولس الرسول يذكر لنا كيف . في بالوعة اليأس أو في دوامة الفشل

من جهة ضيقتنا التي أصابتنا في آسيا إننا تثقلنا "اليأس إلى الموت وفقد كل اتكال على قدراته البشرية فيقول 

 لكي ال نكون متكلين على حكم الموت حتى يئسنا من الحياة أيضا لك كان لنا في أنفسنا فوق الطاقة جسدا

فاختبار القيامة األولى ذاقه الرسول عندما ). 10-8: 1 كو 2" (من األمواتالذي يقيم أنفسنا بل على اهللا 

، عندما سدت جميع األبواب أمامه، عندما فقد االتكال على أية قوة ذاتية، عندما صار فيه يئس إلى الموت

 ).ويأس القبر( أي إنه اختار الموت -حكم الموت

هل . ة والدراسية والصحية والعملية والروحيةومن منا يا إخوتي لم يختبر اليأس في حياته المادي

 في الجهاد  ووصلنا لموت الخطية، وهل ننسى فشلنا-ننسى أيام ضعفنا عندما يئسنا من حياة العفة والطهارة

الروحي حتى الموت، وهل ننسى فشلنا في المحبة حتى الكراهية التي أوصلتنا للموت وسدت أمامنا أبواب 

فتدب القيامة األولى في حياتنا وتهبنا " أنا هو" يدخل يسوع القائم فيقول واب مغلقةواألبوأخيرا ... النجاة،



ثم دخل يسوع حياتنا كم مرة وصلنا للفشل من النجاة من الموت، . الحب والعفة والشجاعة واألمل والرجاء

 ).16: 4 كو 2" (اخل يتجدد يوما فيوماال نفشل بل وإن كان إنساننا الخارج يفنى فالد"  معه وقلناليقيمنا

كان بولس .  سنة ومن الداخل كان شابا قويا روحيا105كان أنطونيوس من الخارج شيخًا كهالً ابن 

 سنة عجوزا مطرودا من امرأته الشريرة، ولكنه كان من الداخل المحارب العجوز الجبار في 85البسيط ابن 

 . يتجدد يوما فيوماهؤالء لم يشيخوا أبدا ألن الداخل كان... قوة الشباب

 ال نخشى الفشل، بل نرى فيه بداية القيامة وسببا في تذوق القيامة األولى في حياتنا، وفي إدراكنا اإذً

 .أننا قمنا مع يسوع عندما كانت األبواب مغلقة

إن اختبار القيامة األولى قريب .. هذا هو اختيار الشاب والشابة عندما تسد األبواب أمام مستقبلهما

 ).صالة أبانا الذي في السموات(جدا منهما عندما يختبران حياة التسليم ويقوالن لتكن مشيئتك يا رب 

 .واختبار اإلنسان الذي ُيظلم ويتألم وهو من الداخل مملوء بالسالم والسعادة بوجود اهللا في حياته

لي الحياة "الرسول قائالً واختبار اإلنسان المتألم جسديا والحياة والقيامة تدب في روحه فيتغنى مع 

في كل ... ها وشاباتها برجالها ونسائهابإن الكنيسة اآلن بأطفالها وشيوخها، بشبا" هي المسيح والموت هو ربح

ظروف الحياة اليومية تعيش في قوة القيامة، قوة المحبة للجميع، قوة الفرح الذي ال يقدر أحد أن ينزعه منا، 

 .إنها قوة القيامة الغالبة للفشل واليأس والموت... اءقوة الشجاعة في الحق، قوة الرج

القيامة غلبت الخوف: اثاني 
ونحن . ن فالن مات من الخوفمثل العامي إحتى صار ال، إن الخوف لهو من أقوى أعداء اإلنسان

  –ذا الخوف هو خوف اإلنسان من نفسه وأصعب درجات ه-ال نقصد به الخوف الغريزي بل الخوف النفسي

 وهذا ،ا يكون الخوف مما يخبئه المستقبل لنا فأحيانً- والخوف يتسرب إلى حياتنا بطرق كثيرةيء شن ال مأي

 :  هذا الخوف نذكرةمن أمثلو.  هذا الجيلةهو مشكل

 : الخوف من المستقبل
 ... ومستقبل وظيفته،خوف الشباب من المستقبل المادي ونوع الكلية التي سيدخلها 

 ... الجامعة ودخولهم أبنائهمل وخوف اآلباء على مستقب 

 والبحث عن والشعوذة للسحرة االلتجاء إلىوخوف األم على مستقبل بناتها وزواجهن حتى يصل الخوف  

 .. .وجود عمل

 عمل وأ والبحث عن هجرة... األبناءومصاريف  يراد واإلوالماهية ،الماديكذلك الخوف من المستقبل  

  ...خارجي

والبحث عن أ الهجرة إن( يد الرب في الغد هو أن واالهتمام بالغد مع –متحت عنوان الهكل هذا يقع 

 ).  سببه الخوف والهمالذيقصد الخوف أ بل ، ليس دائما سببه الخوفخارجيعمل 

 ة لسمعتنا وفكرأساءت التي الماضي ومشاكل ، ال خالص منهأصبح الذي وأخطائه: الماضيوالخوف من  

...  حياتنا مستحيل التغيرفي الماضيكل هذا جعل ... اا جد تعقدت جدتيال باآلخرين وعالقتنا ،عناالناس 

 .  حساب التالميذفي الماضي على كل آثار وأنهىمغلقة،  واألبواب تالميذه إلى الرب يسوع دخل أنمع 

 أنمع ... األمل على النجاح وفقدان ةقدرال كل في والشك  بالنفس،الثقةوفقدان : والخوف من الفشل 

 . شديدة  بعد ظلمةاألحد فجر فيم يسوع قا



 بدأت التي النفسية األمراض أنواع وأكثر...  لمرض الوسواسا ما يؤدي غالبالذي :والخوف من المرض 

كلها مخاوف تدور ...  على الزواجوالقدرة الجسدي والخوف من الضعف ،بالوهم والخوف من المرض

 .وسنا محصاه أمام اهللارؤشعور ا بأن لمع...  مركزه الذاتالذي –حول الجسد

 وتقذف ي، من حيث ال ندرتأتي التي الهائجة واألمواج... الباطلةوالظلم والتهم : والخوف من االضطهاد 

 ." هو ال تخافواأنا"ويسوع يقول .  حياتنابسفينة

ا كلما زاد مرضهم  رأيت أشخاص، وأكثر من مرةوف الذي هو أقصى درجات الخ:والخوف من الموت 

 ،استقبلهم كانوا يزدادون سوء وعلى مأوالدهم وعلى ، الخوف من الموتةنه من شدأ حتى وفهماد خزكلما 

 يدخل حياتهم الشكر والسالم ة مغلقواألبواب وفجأة...  للشفاءمهمة النفسية الحالة نإ  ويقول الطبيبويأتي

 الخوف من نإ. لموت لويسرع بهمون يغلبهم الخوف وآخر...  حياتهمفي القيامة آالم المسيح فتدب ةوشرك

 . بالذات مرتبط ألنه ، درجات الخوفأقصىالموت هو 

البد أن القديسين قد عاشوا .  أخذت أتساءل كيف نعيش القيامة الغالبة للموت وال نخافهةوكم من مر

 كان بعضهم إن بل ، وهم يجتازون الموتالقيامة اعاشو القديسين قد نأالبد . القيامة الغالبة للموت وال نخافه

 أمامهوالبعض الثالث كان منظر الموت ". نطلقأ أن اشتهاء لي" : قالاآلخر والبعض ، فرح وتهليل حالةفي

  فيا لخروج القديسين من العالم للتعبد سبباأحيانًبل كان الموت ...  يكفر بالعالم وبالذاتلكيكل حياته 

 :   الرسول بولس شهوة عندالجسديولقد كان الموت . الصحراء

 يموت أن إلى اإلنسان الخوف من الموت سوف يالزم نإ على هذا السؤال لنفسي نت اإلجابةفكا

 .القيامة عن الذات فيعيش اإلنسان

 : بالصليب مرتبطة على الخوف المنتصرة األولىالقيامة . 1 

 . يعيشون القيامة...  والشهواتاألهواءالذين صلبوا الجسد مع  

 والذين ال يشتهون وال يخافون يضعون ال يخافون شيًئا،... وأنفسهم للعالموالذين قد صلبوا العالم ألنفسهم  

 ). غسطينوسأ(أقدامهم على قمة هذا العالم 

 حتى خواتوأخوة ا وإا وأمأب:  وبين حدود امتداد الذاتوأفكارهاا بصلب الذات  ربنا كثيرأوصانالقد  

تخافوا من الذين يقتلون  ال" النفس فتشمل الجسد ىإلوقد تمتد الذات . وطالبنا ببغضتهم) 26: 14 لو( النفس

وهنا افتقر سيدنا ...  والمجد الباطلوالكرامة  والمقتنياتاألموال إلىثم تمتد ). 4: 12 لو(. "جسدكم

 . مصدر كل الخوف الذات هذه هي... مام هيرودس ليجعلنا نغلب كرامتنا وهرب أ،ليغنينا

ن الخوف من الموت سببه  أل، التائب ال يخاف الموتاإلنسان ورأيت في حياة القديسين أن .2

 ويتاجر بوزناته ال يخاف ،ن من يمارس التوبة ويهتم بخالص نفسهفإ - الموتة شوكهي والخطية ،الخطية

ا في القليل ا أيها العبد الصالح واألمين كنت أمينًنعم"بل ينتظر مالقاة ربنا يسوع ليسمع الصوت القائل . الموت

 ...."الكثيرفأقيمك على 

 التي الطاقة هيفالصالة . يحب الصالة ال يخاف الموت الذي حياة القديسين أن فيكذلك رأينا . 3

 . األبدية على اإلنسانيطل منها 

الوجود الدائم  حب هي والصالة األرض وهم على  فهم عاشوا األبدية،ةحياتهم صال فالقديسون كانت

 ي والحب يشته،حب هي كذلك الصالة ،)13: 4  تس1(، ئم مع اهللاهو الطريق للوجود الدا والموت ،مع اهللا



 لذلك فرجال الصالة ال يخافون ،الالنهائيات إلى الطريق في ةالجسد عقبات، والالنهائياالتساع والشبع من 

 .اأبدالموت 

 المال ربما كانت تخبيء. عده مرات)المخدة( تحت الوسادة  عند موتها كانت تضع يدهاإنسانةعرف أ

ا حيث يكون قًح... هال ة ألنها كانت مالزمةجبيفتجاسرت ووضعت يدي مع يدها فوجدت األ... تحت الوسادة

 .كنزك هناك يكون قلبك

 .  بل غلبوا الخوف بالقيامة،واتهم يسوع أين نحن اآلن من حياة هؤالء الذين لم يخافوا من ذيرب

، قيامتهاذات والعالم ونعيش قوة التوبة و بأن نصلب ال، أن نذوق طعم القيامة األولي ربيعطنا ياا

 .شركتهاوحياة الصالة و

  للخوفةأيقونات غالب
 : أيقونة ربنا يسوع المصلوب. أ

 ". يءرئيس هذا العالم آت وليس له فيَّ ش "،"مثقوا أنا قد غلبت العال"غلب العالم  

  ،غلب الشيطان وسحقه بالصليب 

 ،)19 : 3  بط1(" كرز لألرواح التي في السجن"حرر المسبيين  

   ،"في يديك استودع روحي"آلب  يدي اأودع روحه في 

  ،رتفع إلى فوق فجذب الجميع إليها 

 وال من شر هيرودس وبيالطس ورؤساء ، وال من العار، أو من الصليب واآلمه،لم يخف على جسده 

 .  بل أحب الجميع إلى المنتهى،الكهنة

 :  أيقونة الشهيد-ب

بعضهم مات وقام ف. إنها قوة القيامة األولى – من الموتأقوىين بقوة ئمملوهؤالء الشهداء كانوا 

وبعضهم لم يقبلوا النجاة بل . قوي من الموتأن قوة القيامة التي عاشها كانت أل سرجمارجعدة مرات مثل 

ا شيوخ دن شهيتسعة واألربعيكال. فيهم كانت أقوى من عذاب الوثنيينواجهوا االستشهاد بفرح ألن قوة القيامة 

  .شيهيت

 –ا كان يشع من وجهها سماوي فلم يقدر أحد من الجند أن يقتله الن نورأما القديس بطرس خاتم الشهداء 

ألي جندي له هذه مكافأة "  من الذهب وقال قطعة25قطع رقبته لذلك أخرج الضابط المسئول عن تنفيذ 

  .فتجاسر واحد وقطع رقبته بالسيف. "..شجاعة أن يقطع رقبته

 قوة القيامة فالشهداء هرب الخوف من حياتهم نهاإ ، عاشها هؤالء الشهداءالتي وعدم الخوف ةللشجاع يا 

راجع أيقونة  (.بوا العالم وصلبوا أنفسهم للعالم وبالصليب صل،مع األهواء والشهواتالجسد ألنهم صلبوا 

 .) للحريةكأيقونةشهيد 

 من مسيح وخوفه وكذلك على فشل الوالي  األولىمةإن االستشهاد هو أقوى عالمة على قوة القيا 

عالمة على خوف أصحاب هذا قوانينه وتشريعاته في كل عصر ليست إال  إن االضطهاد و–المسيحيين

لمجسمة في حياة القديسين  من إله المسيحيين الشجعان وخوفهم على ديانتهم من وصايا يسوع االعالم

قوياء على حقيقة القيامة  قمة كل القديسين ألنهم الشهود األلذلك وضعت الكنيسة الشهداء على. الشهداء

 .األولى

 :  أيقونة شاب يحتفظ بطهارته رغم التهديد.ج



بقوة من شهوتها ا  به يجذبهوإذ ي، ووجدته يصلالخطية لتسقطه في خليعة شابة سلمارجرجحضروا أ 

"  بسحر طهارتكجذبتني أنتو خالعتي ألسقطك بسحر أحضروني" وهى تقول االستشهاد إكليلحتى نالت 

 . ماتت عن العالم فعاش المسيح فيها لنفس – قوة الطهارة– قوة القيامةإنها

  .السجن والقتل... طيفار إنه يعرف مصير رفضه امرأة فوالطاغية أيقونة يوسف العفيف أمام أجملوما  

 للخوف فلم يبقَ. )4: 12 عب( هؤالء قال عنهم بولس الرسول أنهم جاهدوا ضد الخطية حتى الدم

 كان اإلسكندرية صورة شاب متغرب عن ذهنيإنه ال يغيب عن . أثر في حياتهم بل عاشوا في قوة القيامة

 أناوهو يقول ...  والمالبالخطية تغريه عارية  وهيأمامها وقفته أنسى ال ة مطلقةإمرأيسكن في بنسيون مع 

 . القيامة إنه كان يعيش -اء واإلغرةو من الشهىوأق إنه كان -تكءغراإجل أال أغضب المسيح من 

 : أجسادهم المجاهدون الذين لم يخافوا على .د

 كانوا ، كانوا يحبون السهر ولم يخافوا على صحتهم،حبون الصوم ولم يخافوا ضعف الجسدكانوا ي

. )34: 10 عب(  بفرحأموالهم كانوا يقبلون سلب ،خسارة كل ما هو للجسد أنيزهدون العالم وهم يحسبون 

 رؤ( ا لم يحبوا حياتهمأخير. )41: 5 عأ( يضطهدون ألنهم مسيحيين ويتهللون عندما يهانون ونكانوا يفرحو

ثرة وأصبحت ك.... ا عليها أتعبوها من كثرة األكل والراحةوالعكس فالذين أحبوا أجسادهم وخافو) 11: 12

 .اليوم أكثر أمراض القلب الخطيرة حد أسباباألكل والسمنة وشهوات الجسد أ

 ونحمل صليبنا بقوة ،فلنطرح عنا الخوف.  بالمعمودية قام ودخل حياتنا واألبواب مغلقةالمسيح: يا أحبائي 

 : ، متكلين على وعوده الذهبيةذاك الذي داس الموتوشجاعة مع  

  .أنا هو ال تخافوا+ 

 . ال تخافوا من الذين يقتلون الجسد+ 

 . رحوا وتهللوااف+ 

 . صلوا كل حين+ 

 : أيقونة التائبين هي أيقونة الغالبين الخوف. هـ

 ولكن من قلبها ... ة ومتضايقة وبائسةا إنها مضطهدوإن كانت الكنيسة في غربة العالم يبدو عليها ظاهري

 متحيرين لكن غير -ر متضايقيني لكن غيء مكتئبين في كل شد القيامة القوي مع الرسول قائالًيخرج نشي

 حاملين في الجسد كل حين إماتة - مطروحين لكن غير هالكين–ر متروكين مضطهدين لكن غي-يائسين

ا في أجسادناالرب يسوع لكي تظهر حياة يسوع أيض. 

 كو 2("  تظهر حياة يسوع في جسدنا المائتلكيجل يسوع حن األحياء نسلم دائما للموت من أألننا ن

4 :7-11(. 

 .  من قوة قيامة الرب يسوعهائلةإن النفس الساقطة عندما تقوم تشع منها قوة  

  المائتةأجسادناقيامة  :اثالثً
 المحبة والفرح اإلنسان روح في بعثت فالقيامة. اأيض اإلنسان فقط بل جسدهلم تمس القيامة حياة 

الحياة  األولى بعثت فيه فالقيامة ، مات بالخطيةالذي جسدنا أما. والسالم وعدم الخوف والرجاء وعدم اليأس

 حيث - في اليوم األخير من القبر المقدس ال يقصد فقط قيامة الجسدوالكتاب. يدوالطهارة والنصرة من جد

 . اآلن بقوة روح القيامة الساكن فيه األولي هقيامت بل ،يكمل خالص الجسد



 أدرك الذي وهو ذاته ،الذي يدب فيهوالقديس بولس الرسول طالما اشتكي من ضعف الجسد والموت 

 : التي عملت فيه بقولهقوة الحياة والقيامة 

 أجسادكمي م سيحاألموات أقام المسيح من فالذيا فيكم  ساكنًاألموات من  أقام يسوعالذي كان روح إن" 

 من الشقي اإلنسان أناويحي  صرخ وقال الذيفالقديس كيرلس . )11: 8 رو("  بروحه الساكن فيكمةالمائت

 روحهو بعينه  أن الروح القدس الساكن فيه أدركهو الذي  ،)24: 7 رو( الموت اجسد هذ من ينقذني

 إلى في كالمه هوهذا ما يؤكد.  يقيم من الموتأنلروح القدس القادر ل بالميرون صرنا هياكل وإننا ،القيامة

 هي التي الكنيسة أي( الرب أقام واهللا قد ،د ليس للزنا بل للرب والرب للجسدولكن الجس" :أهل كورنثوس

-13: 6 كو 1("  أعضاء المسيحهي أجسادكم أن تعلمون ألستم.  بقوتهاأيضوسيقيمنا نحن ) سيحد المجس

14(. 

صبح هذا الجسد ليس للزنا بل فأ" اوالكلمة صار جسد" الرب يسوع أخذ جسدنا واتحد به  أنيهذا يعن 

 ربنا يسوع أنهذا يؤكد .  اهللا فيه عظيم عمله بالقيامةأعلنبعد التجسد الذي هذا هو موقف جسدنا  .للرب

 وأن القيامة شملت ،وجاء لخالص الجسد" ن الرب للجسدإ" :ولفلذلك يقول الرسأخذ جسدنا ليحيي جسدنا 

 ن الجسدإ.  جسدهفي جسدنا وتقيمنا بقوته كأعضاء فيوألن تعمل القيامة  ، ونحن أعضاء جسده،الجسد

 شهوة ه كلها هذويحرك... ة محبة العالم والمال وشهو، وشهوة الطعام، وشهوة العين،مملوء بشهوة الزنا

لجسد وصعد به  وقام بهذا ا، مريمالقديسةخذ جسدنا بدون شهوة من سيدتنا أوربنا يسوع . لذاتاحب 

 -اجسد صار الذيلزنا بل للرب ل أي – بشهوة مالاللتصاقفجسدنا لم يصبح بعد . ومجده عن يمين اآلب

 المسيح التي الكنيسةو).  الرب للجسدأنوهذا معنى (من جسدنا  والمسيح المتجسد صار .الكنيسة أي

 ثمرة هي جسدنا أخذها التي العظيمة ة هذه القوإن ،ا بقوتهأيض وسيقيمنا نحن –أقامه اهللا)  الربأي(رأسها 

 . ا سكن فينا ثانيالذي روح القيامة ة وثمر، بنا أوالًته اهللا بجسدنا وقيامكلمةاتحاد 

  :سد وصلب الجالقيامة
 مفهوم في والجسد( هذا الجسد إماتة جسدنا بقدر فيا تؤثر دائم بالمعمودية أخذناها التي األولى القيامة 

ا الرسول وهنا يعطين). ا ما يقصد به شهوات الجسد يقصد به اللحم والدم بل كثيرادائمبولس الرسول ليس 

تظهر حياه يسوع لكيب يسوع  الرإماتة الجسد كل حين فيحاملين : " بقولها هائالًاختبار جسدنافي اأيض " 

  ).10: 4 كو 2(

الذين هم للمسيح قد "فنتمم قول الرسول . سيحم الجسد مع الصلب شهوات الجسد هو الطريق لقيامةف

وقول . )أي القيامة مع المسيح. (" فيَّبل المسيح يحيا أنافأحيا ال "...  ". والشهواتاألهواءصلبوا الجسد مع 

 التي المسيح عنا  نمارس قوة موتأن ينبغي أننا يؤكد –ة الرب يسوعماتإ كل حين الجسد فياملين الرسول ح

مات نُ أجلكمن "حيث يكرر الرسول ويقول  نمارسها كل حين ضد شهوات الجسد ،)بالدفن( بالمعمودية أخذناها

   ).30: 15 كو 1(أو كل يوم ساعة . )36: 8 رو ("كل النهار

 

 كل حين وهذا يفسر لنا معنى قوله البس للمسيحمع المسيح هو  القائم  الجسدأنلى ن الرسول يؤكد عإ 

 . )14: 13 رو(" ا للجسد ألجل الشهواتوال تصنعوا تدبير )القائم(البسوا الرب يسوع المسيح  "اأيضبقوله 

ا جل هذا ال تصنع تدبيرأ من ،األولى قيامتك هي هذه – أنك البس الرب يسوعأخيتذكر يا  فهل

إن .  جسدك المائتفي القيامة انفجار فجر إلى بك سينتهيإنه تدريب عميق . بكل الحواسللجسد وشهواته 



 أن ندرب حواسنا ينبغي ألجل ذلك –ألجل الشهوات  به نصنع تدبير الجسدالذي الطريق هيواس الح

 . ونضبطها

القيامةالحرية هي ثمرة: ارابع  

 والصليب هو طريق الحرية 
يم والقبر وغلبهما  الجحإلى والرب يسوع نزل ،يم والقبر هو السجن والجح،ي هبة القيامةفالحرية ه

 . وأطلق أسراهما

ذهب "  بطرس الرسول معلمناكقول. إبليس تحت عبودية  الجحيم وحرر المسبيين فيهإلىنزل : أوالً

 . " السجنفي التيوكرز لألرواح 

وسلما حياتهما له . يه اهللا عن وصالحية نصيحةال  الشيطان وفضأطاعا بكامل حريته مع حواء فآدم 

 التي(والشيطان بدوره استعبدهما وحرمهما الحرية ...  لهالكاملة بالطاعةا  وكتبا له صكً،بكامل حريتهما

وهو  ال يرحم  فالشيطان سيد قاسي– الجحيمإلىحدرهما مع كل جنسهما  أالنهاية وفي)  االلتصاق باهللاهي

ونهاية األمر ... أبو الكذاب وهو كذاب و،) الروح النجسهوف( ومحبة شهواته ،م هذا العالةرئيس محب

دفع حياته و...  ومزقه على الصليب، كان عليناالذيفربنا يسوع محا الصك .  الجحيمإلى اإلنسانيحدر 

ل تكون  ال يهلك كل من يؤمن به ب العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكياهللاهكذا أحب "  عن حياتنابالجسد بدالً

 . )15: 3 يو ("األبديةله الحياة 

 وعبور ،)الصليب( بعد ذبح الخروف إالم الحرية ع لم يذق ط عاش عبودية فرعونالذيإن الشعب  

 ونحن اليوم الذين دفنا بالمعمودية.  اهللاأوالد حرية في البرية إلى حيث انطلقوا ،)المعمودية (األحمرالبحر 

 . )4: 6 رو( هذه الحياة ة جدفي الحريةملء  في  معه لنسلكأقامنا قد ،يوم الصليب

اإلنسان والقبر يوضع فيه .ظلمته القبر وحرر األموات من سلطان إلىالرب يسوع نزل : اثاني 

 رباطات هي الرباطاتن هذه إ ...الحرية يديه ورجليه عندئذ يصبح فاقد في ويربط الميت ،بالخطيةالميت 

ه عندما كانوا يجلدونه وعندما قيدوه ليصلبوه وعندما وضعولى العمود  والرب يسوع اختبر الرباط عالخطية

 بويا للعج.  كي ال يقوما وحراساوأختام اه ورجليه الربط ووضعوا فوق القبر حجر يدفي في قبر ووضعوا

 ،هلم وشهواتا العة يقيد النفس بمحبانه:  يسلكه الشيطان معناالذي  ما حمله الرب ألجلنا هو نفس الطريقإن

هذه . ا بال حركة فال تعود ترى اهللا وتصبح حياتها قبربالظلمةويمأل قلبها  يقيدها ويربطها يجلدها أنوبعد 

س رجاء من لي...  تحل المربوطين وتقيم الساقطينالذي أنت ألنك"جلها وتقول أ من الكنيسة تصليالرباطات 

 .  لإلنساناطات العدو الشرير ربهيوهذه . )ىوشية المرضأ" ( معين من ليس له معين،له رجاء

. األمواتا وأصبحوا من ا مظلم وجعل حياتها قبركثيرة نفوس وأزلإنه رباط كم قيد : رباط شهوة الجسد 

 عندما تداهمك شهوة كاألمواتويجعلك  يسيطر على القلب الذي هذا الظالم الرهيب نفسيألم تختبري يا 

 . الجسد وتربطك وتسيطر عليك

نك إ ،ا شيًئي تفعلأن مقدورك فيأن ليس  ظالم القبر في تعيش التيح القدس للنفس عندئذ يقول الرو

 ليس له جهد ليتحرك ألنه ،إن الميت المربوط" ا هلم خارجرلعاز"ول القائم ليقيمك معه ويق الرب إلىتحتاجين 

 . حلوة الكنيسة يقول إلهنا إن ،ميت ومربوط



 لنا سلطان هذا  ربنا يسوع كشفإن.  أعماق القبرفينفس  هو رباط يقيد ال:رباط شهوة العين والنظر 

ن  وع، سراج الجسدهيإن العين " ا فجسدك كله يكون مظلمشريرةإن كانت عينك " الرباط عندما قال

 وفى ،المربوط والمصلوب المسيح فيلتأمل اكثر العين ولكن عندما تُ. طريقها يتسرب الظالم كله للجسد

لعازر " سمع ذلك الصوتحتى يتصور المسيح المصلوب فيها عندئذ ستالروح سلم أ الذيالجسد المجروح 

23 : 20 يو(" له) حلت( غفرت ومن غفرتم خطاياه"  تحلها من خطاياهاالكنيسةوسترى " اهلم خارج.( 

كم . اا مظلما نتنً قبراإلنسانتجعل قلب  عنيفة كلها رباطات ،الكراهيةورباط الحقد والغيرة والحسد و 

 .  ولكننا عاجزونإنسان نحب كل أن تصرخ وتقول نريد ا نفوسبأذنيسمعت 

 والحب ، موتفالكراهية. اآلخرينمن  وحقدي وغيرتي وجسدي قلبيآه كم ذقت ظالم القبر بشهوات 

 . )13: 3 يو 1(" اإلخوة الحياة ألننا نحب إلى ونحن قد انتقلنا من الموت حياة

 ظلمة في يجعله يعيش الذي هو الكبرياء اإلنسانالقيود على خطر أمن :  الكبرياء وحب الكرامةرباطو 

إن ... مس تُأو تهان إن وال يطيق لذاتاإنه يحب .  هو طريق القيامةالذي ال يقبل الصليب إنساننه القبر إ

إن ... يح حجر صدمةس ووداعة الم،عثرةن الصليب عنده  أل، قلبهفي المتكبر له وجع كبير اإلنسان

 . أقوياءق السقوط وكل قتالها  طريهيالكبرياء 

 بدون صليبي حمل الذي ،في ربنا يسوع الذي قال تعلموا مني ألني وديع ومتواضع القلبإن التأمل 

 .  من الكبرياءحريتيكل هذا هو طريق ... والقبر قبل الموت الذي ، أهين وهو اإللهالذي ،تذمر

 في حتى الشيطان ه رباط يستخدمىقوأهي شرين  القرن العفي العالم اليوم  محبةنإ: ورباط محبة العالم 

 ، ومحبة المال،إليهاوالسعي  ، والمراكز، والشهادات،واالقتناء ،س والملباألكلمحبة . وسط الكنيسة

 .  بهذا الرباط العنيفحتى الكنيسةإن الشيطان اليوم يربط ... والسعي وراء الغنى

يكون قد أعطى الشيطان  له محبة العالم ذيفال ، عن الشيطان إنه رئيس هذا العالمإن ربنا قال

عظيمة والتحرر منه قيامة،م موتفمحبة العال. ة قاتلة ظلمإلى وتحويله قلبه فيا للجلوس تصريح  . 

 ،فسعلى الجسد والن درجات الخوف هو الخوف وأقصى) راجع غلبة الخوف (اإلنسان يربط والخوف 

 . )26: 14 لو( " تلميذالي يكون أن ال يقدر نفسهمن ال يبغض " بقوله وربنا يسوع حررنا منه

أما القيامة . الذي يخاف هو الذي يعيش الموت" ال تخافوا من الذين يقتلون الجسد"  ربنا قائالًأوصاناو

 .  تحرر من الموتفهي

في  أو حوربنا ،بنا حتى لو طرحنا في سجن مظلومينزع الخوف من قلونأن نونحن اليوم نريد 

 ...  والجسديةالنفسية اآلالما نتطأرزاقنا أو حو

 يا تقيمنيوعندما .  أولى معه قيامةوأقامك لهيإ ظل الموت وحررك وادي يا نفسي اجتزت ةفكم مر

عندما  هذا العالم قمةغسطينوس وضعت قدمي على أ مع أقول من قيد الشهوة والخوف والكبرياء والذات لهيإ

 .  شيئايشته شيًئا وال أأخافصرت ال 

 يق القيامة والحريةالصليب طر
 

 . "ابالحقيقة تكونون أحرارم االبن إن حررك" عن الحرية )31 : 8 يو( من الكنيسة تقرأ في عيد الصليب 



ثم . "ام االبن بالحقيقة تكونون أحرارإن حررك"  تقرأ الكنيسة نفس اإلنجيلالثالثحد القيامة وفي عشية أ 

  كانت مقيدةالتي  السامريةمرأةلا  للحرية وهية عمليةن صورعنجيل قداس األحد الثالث يتحدث إ

 . ربنا يسوع وحررها وأقامهاقابلها ...  وكبرياء قاتلمميتة ةومربوطة بشهو

ث  ثم الحدي،سين القيامة وعيد الصليب الثالث من خمااألحدفي عشية ت الكنيسة ومن تطابق قرءا

الصليب فالكنيسة ربطت بين . كمة عجيبة االرتباط العجيب بين الصليب والحرية في حى تر–عن السامرية

 اطبقت ذلك عمليثم " اأحرار بالحقيقة تكونون االبنإن حرركم "  المناسبتينفي المتكررةتها في قرءا والقيامة

 .  من الشهوة والرياءوالقيامة حية للصليب والحرية كأيقونة نفس اليوم في تقرأها التي قصة السامرية في

 .  يحمل الصليبأن قبل القيامةوق  يذأنحد أال يقدر  

فتخر إال بصليب ربنا يسوع أ أنحاشا لي " .حرية من قيود العالم وشهوة الجسدفالصليب هو طريق ال 

  ).14: 6 غل(. " للعالموأناالمسيح الذي به قد صلب العالم لي 

  ).24: 5 غل(" صلبوا الجسد مع األهواء والشهواتالذين هم للمسيح قد "

من أجل ذلك اشترط ربنا .  والقيامة األولىالحرية ضد الخطية حتى الموت هم الذين نالوا والذين جاهدوا 

ا أن ا قادرا قائمأن يحمل صليبه بعد أن ينكر ذاته ثم بعد ذلك يكون حر ،اأن يكون له تلميذًلمن يريد معنا 

 . يتبعه

تتم األولى اذبة لمن يتخيل القيامة  خدعة كإنها ،اإلنجيلكيف نعيش القيامة والحرية بدون حمل نير وصية  

  .  لوصية اإلنجيلةون ممارسة عمليدب

 أيقونة الحرية
 : م أيقونة للحرية اآلن فماذا نقدملو طلب إلينا أن نرس

 مع أن القفص كان به طعام وحرية محدودة وحركة ، في قفص ثم انطلق وطار منهاربما نرسم عصفور 

 . وهواء

. اا يومي الهواء ويقذفون له رغيفًيدخل منه انزانة مع أن له شباكًفي زوربما نرسم صورة سجين  

 .  أليقونة الحريةأعمق الكنيسة فلنا صور فيأما نحن .  ويسمع صوت الحارس-والزنزانة بها نور

 أيقونة القيامة هي أيقونة الحرية -أوالً
 ةأي ليس فيه ،لمة كاملة به ظ،ال يدخله هواء ، وضع فيه إنسان مربوط اليدين والرجلين،قبر مظلم

ومع كل هذا خرج الميت ... ن بالسالح وحراس مدججو،الوالي وختم ،عليه حجر كبير ، الجسدفيحياة 

 أيقونة أروع هيهذه ... كاألمواتا والحجر ما زال على القبر والحراس كانوا ا منتصربوط ظافررالم

 . للحرية

الشهيدةأيقون -اثاني  
 على مقطوعة رأسه حامالً يصوره فيها الفنان التي يوحنا المعمدان أيقونة هي للشهيد ةأيقون أجملإن 

 .  يقطعها هيرودسأنيده قبل 

 قوة في وشهواته وانطلقت روحه  صورة إنسان غلب ذاتههي األولي صور الحرية والقيامة أروعأن 

إن روح الشهيد انطلقت . د هذا الجسفيتعيش  ما زالت  السماء وهيأجواء في تحلق الحرية ملء ي وفالقيامة

 . كاملة عظيمة وشجاعة االستشهاد بفرح إلى لذلك تقدم –الوالي يقتلها أن قوة القيامة من هذا الجسد قبل في



  حي للحرية كنموذججل هذا نكرم الشهداء أمن 

  الحريةأيقونة أيقونة التوبة هي –اثالثً
 مملوء بالحقد ، مربوط، المالأو الشهوة أو  هو الشيطان أو العالم عبد لسيد قاٍسإنسان هو الخاطيء

 .  بالخوف والقلق والهم يخاف الموت مقيد،إنسان يخاف المستقبل. مة قلبه تمأل الظل،ةوالكراهي

 :  االبن الضال. أ

 كان يرى الخدام واألجراء في بيت أبيه أكثر ،ن بيت اآلب هو سجن وبيت للعبوديةكان يرى أ

ا عن بيت يل بعيدللوالخالعة ويقضون ا اللهو أماكن في اليوم ثم يصرفونها رآخ في أجرتهم يأخذون ،سعادة

 والتزامات ،باآلا بتوجيهات  نفسه مقيدكان االبن الضال يرى. ا للعمل مكانًإالن  لهم لم يكبالنسبةنه اآلب أل

 في عبودية الشهوة ووقع –فترك البيت. ا بجانب لذة األشرارال تساوي شيًئع البيت  كل متنأرى كان ي ،البيت

نه كان  أو إ،"ا فعاشإنه كان ميتً" ب لذلك عندما رجع قال عنه اآل،إلى عبودية الموتلشيطان حتى وصل وا

 :  ليذوق حرية القيامة،ة أولىا فقام قيامميتً

  يراها عمق الحرية من عبودية فإنهاآلن أما ،ا قيد)المعمودية والحياة مع المسيح( الحلة األولى كان يرى 

 .صاحب الخنازير

ة أكل ، فأصبح يرى فيها جسد الرباآلن أما ، بالقيودمصحوبة عادية ةأكل العجل المسمن فيكان يرى  

 . القائمين من الموت

 . اآلب وقبالتهوأحضان رباطات المحبة يهانه يرى فإ فاآلن أما ،اا وقيود سجنًأبيهوصايا كان يرى  

  ".بفي حضن اآل الحياة فهي األولى أو القيامة الحرية أما ،ت كانت قيود الشهوة حتى الموالعبوديةإن " 

 ة ثمرهي والحرية ،الحريةصليب هو تنفيذ الوصية وطريق ل وا،اا ولكنها صليبب ليست قيدة اآلفوصي" 

  ." مع المسيحاألولىالقيامة 

 ). اقام وصار حر(فعاش ) امقيد(ا  هذا كان ميتًبنيا 

 :ة السامريالمرأة. ب

 الثالث أرادت أن تضع األحد في الكنيسة وكأن ،المقدسة الثالث من الخماسين األحدنجيل إهذا هو 

أمامنا نموذجا للحرية والقيامة األولىا عملي. 

  فك قيودهافيوبدأ ... قابلها ربنا...  والكبرياء والحقد مقيدة بشهوة الجسد،أزواج كانت عبدة لخمس

  . والتوبة باالعترافوتحريرها 

 هلم رللعازقال . رزلعا إقامةا مما بذله في  بكثير جدأكثر السامرية كان إقامةجهد الذي بذله ربنا في  الإن 

واالتضاع ،واالحتياج للماء رسوخا عند بئر الظهيرة في والوقوف ، يومأة فكلفته مسيرةالمرا أما خارج 

 . السفسطائي والجدل ،والحديث الطويل معها... مرأةلأمام ا

  .رزلعا إقامة من أصعب د السامريةإن فك قيو 

 . شهوة ربنا للنفوس المقيدةهي األولىن الحرية والقيامة إ 

 ،محبة المال والعالم ات وكم من كبار قد قيدوا بشهو، قيدوا اليوم بشهوات مختلفةقدكم من شباب وشابات  

 : وربنا يسوع جاء يقول

 ". باإلطالق للمأسورين يألناد" -

 . )18: 4 لو(" ةفي الحري وأرسل المنسحقين" -



 ).36: 8 يو(" اأحرار فبالحقيقة تكونون االبنإن حرركم " -

ميها  التي وضعت قدةاألولى مع السامريالقيامة  ولك لنذوق الحرية ولي هوت ربنا ودعرسالةهذه 

س ا من نقد الناس كما قال القديا وال تخاف شيًئ هذا العالم عندما صارت ال تشتهي أزواجقمةعلى 

 . غسطينوسأ

التسبيحأيقونة هي الحرية أيقونة -ارابع  
 نفس تحررت من قيود هي ، سجن هذا الجسدفي ما زالت يوه نفس تعيش الحرية أيقونةإنها 

في حديث كله لكن روحها منطلقة و الجسد في تعيش هي.  عشرة اهللافي السماويات فيالشهوة والعالم لتحلق 

 في الشر في غسطينوس بعد رجوعه من حياة غارقةاعترافات أ  هومهإن أروع مثل نقد .حب مع المسيح

 . حديث مع أمه مونيكا

"عندما كنا و...  تفيض بالحياة عندكالتي هذه الينابيع السماوية إلى داخل نفوسنا فيا كنا نتوق مع

ا حتى تصغر  المسرات بأشهى عروضهألذ الملحة كانت تتضاءل أمامنا الرغبة هذه في هذا التوافق إلىنصل 

 في ونجوز ، نحو اهللاملتهبةكنا نحلق بشهوة . األخرىبجوار سعادة تلك الحياة أو حتى نذكرها  نقارنها أنعن 

. نجوزها بغير عناء حتى السماء بجاللها  بشمسها وقمرها ونجومها ، من عالم المادياتأجواء وأجواءتحليقنا 

ا نجوزها أيضثم  نهاية حدود الفكر إلىحتى نصل . .. غير منظورةأخرى دواخلنا برفعة في كنا نشعر إذ

  . األبد إلى من طعام الحق األبرارتطعم ) يا اهللا (  حيث جلست  الرحب الالنهائيإلىلنصل 

اأخير : 
 اأيض حررنا المسيح بها وال ترتبكوا  قدالتي الحرية فياثبتوا : القديس بولس الرسول يدعونا قائالً

 .)1: 5 غل( بنير عبودية

 ،والعالم والجسد إبليس حررنا به من عبودية الذيألن ثمنها دم المسيح ة،  الحريفي يخوتفلنثبت يا إ

وسعينا  التوبة في عندما فكرنا ، مغلقة دخل فيها المسيح حياتنا واألبواب،كالقيامة ةإلهيوألن الحرية نعمة 

 . نفوسنا ومألها بالعبادة والتسبيححياتنا وعقولنا وفأنار  ،إليها

مسيرة النور: اخامس 

 مسيرة القيامة ألبناء النور والقيامةهي 
 .. .إنجيل األحد الرابع من الخماسينهذا هو 

عن القيامة األولى كمسيرة ألبناء النور في نور قيامة ربنا يسوع في وسط عالم يعيش  إنه يتحدث 

 بالنور) سيروا(  آمنواما دام لكم النور... م لئال يدرككم الظالما دام لكم النور)  النورفي(فسيروا " في الظالم

 ).46، 36، 35: 13 يو" (لكي تكونوا أبناء النور

 يتبعنينور العالم من   هوأنا " قائالًييناد) 12، 8 ،46: 12يو (وربنا يسوع رب القيامة ونور العالم 

  ).12: 8 يو() القيامة (  بل يكون له نور الحياةفي الظلمةفال يمشى 

القداس ( وظالل الموت الظلمة في للسالكين  وربنا قام ليضيء ظالم القبرفيالموت نعيش نحن كنا 

 الذيوبين النور  ،"ليكن نور"عندما قال ديم ق خلقة العالم الفي أشرق الذيوالرسول يربط بين النور ). اإللهي

من ظلمة هو   قال أن يشرق نوريالذن اهللا أل"  بقولههلم تدركلم والظلمة ا العإلىوجاء   بالقيامة المجيدةأشرق

 . )6: 4كو  2("  وجه يسوع المسيحفي قلوبنا إلنارة معرفة اهللا أشرق فيالذي 



 : مسيرة النور
 ظلمة الًألنكم كنتم قب" فيقول معلمنا بولس الرسول لنورلذلك نحن ندعى أوالد ل. النور معمولة باهللاأعمال  

 .)21: 3 يو( "يعملون أعمال القيامة المعمولة باهللا... كأوالد نور )سيروا(فاسلكوا  وأما اآلن فنور

أنتم من  "بإبليسقبل المسيح كانت كلها ظلمة ومعمولة  الحياة أنوكما . وأعمال سلوك األولىفالقيامة 

 ، باهللامعمولة كذلك فالحياة بالمسيح القائم كلها ،)44: 8 يو(" أن تعملوا تريدون أبيكمإبليس وشهوات  هو أب

 في كأوالد نور وال تشتركوا اسلكوا . الربفي فنور أما اآلنوظلمة  ألنكم كنتم قبالً"ول الرسول لذلك يق

 النور أعمال يعمل الذي نأوالرسول يؤكد . )14-8: 5 أف("  وبخوهاي الظلمة غير المثمرة بل بالحرأعمال

 وقم النائم أيهااستيقظ  " فيقولت الموفي يعيش  كان قبالًألنه جدة الحياة في ويسلك األموات من استيقظهو قد 

 . )14: 5 أف("  لك نور المسيحيء فيضاألمواتمن 

 أما السلوك ،والموت هو وجود داخل جدران القبر.  وموت، ظلمةوأعمال ،إبليس أعمال هي الخطية

 .  مسيرتهم في النور قيامة المسيح–أوالد النور وقلوبهم مملوءة بالنورالمسيحي فهو مسيرة 

 : مالعنور األ
 . )21: 3 يو(القدس المعمولة باهللا فالقيامة سلوك في ثمار الروح 

خصام غيرة سحر عداوة ... ة نجاسة دعارةرزنى عها"إن أعمال الجسد هي مسيرة أوالد الظلمة 

 إبليس أوالد أعمال هي الجسد أعمال نإ. )20-19: 5 غل("  حسد قتل سكر بطرةسخط تحزب شقاق بدع

 أبناء مسيرة فهي النور أعمالأما . )44: 8 يو("  تعملواأنيس وشهوات أبيكم تريدون هو إبلأنتم من أب "

إنها ثمار الروح القدس . )16: 5 مت("  السمواتفي الذي الصالحة ويمجدوا أباكم أعمالكمليرى الناس "القيامة 

  ).22: 5 غل("  وداعة تعفف صالح إيمان لطفأناة طول  سالم فرحمحبة " باهللالمعمولة

  :نور الحق
 أنها أعماله تظهر لكيالنور إلى  ومن يقبل الحق يقبل ، والمسيح هو نور العالم،الحق هو المسيح

ألنه .. .إبليس هو أبمن "  فهو مسيرة أوالد إبليس ألنهمالكذب وأما. األولى نور القيامة فيمعمولة  باهللا

 ، أبو الكذابإبليس عمالهم على الكذب فهم أبناءيؤسسون حياتهم وأفالذين  ).14: 8 يو("  الكذابوأبوالكذاب 

 .  مسيرة الظالم والموتفيوهم يسيرون وراءه 

  :نور العين
 كانت عينك شريرة نوإ ،ا يكون جسدك كله نيربسيطة فإن كانت عينك ،الجسد هو العينسراج 

وتجعلنا أبناء القيامة  تنير كل جسدنا أنوحدها قادرة  إن العين. )23-22: 6 مت( افجسدك كله يكون مظلم

 .  الظالم والموتسكنهب ا وقبرا تجعل الجسد كله ظالمأن اأيض والعكس فالعين قادرة ، والنوراألولى

 :نور الصليب
 أوقد عليها مخلصنا فأضاء التيالخشبة  هو نهإ هتقول عن وكنيستنا المقدسة ،الصليب هو نور القيامة

ربنا هم صليب لذلك فالذين شاركوا . اح كمنارة بال مصب صليبةرك بال شإنسان) طرح عيد الصليب( حياتنا

بهجة القيامة  النفس المصلوبة فير هواء والشهوات يفّجفصلب الجسد والعالم مع األ. الذين تمتعوا بنور قيامته

  . أن يعيش نور القيامة وبهجتها ولذتها بدون شركة صليب مخلصنااإلنسان يستحيل على نهإوالعكس . ونورها

 : نور األفكار



 فكر ، فكر البساطة،فكر الوداعة. )2: 5ي ف(" افي المسيح يسوع أيض الذيفليكن فيكم هذا الفكر "

 . نور القيامة وبهجتهافي يسلك بفكر المسيح هو يعيش الذي  فاإلنسان...  فكر االنسحاق،المحبة

 : نور كلمة اهللا والصالة
: 118 مز ("تنير وتعلم الجهال"فكلمة اهللا . )105: 118 مز(" لسبيلي كالمك ونور لرجليسراج "

 وجه أضاء والتجلي وجهه إلى ينظر أن لم يقدر كل الشعب  الصالة فأنارت وجه موسى حتىأما ،)130

 كالشمس هوجه فأضاء يليصل الجبل إلى وصعد بهم خذ تالميذهأ وجه المسيح ألن الرب بنور وإيلياموسى 

 نور أعماق في مسيرة هي المسيح أمام صالة فكل وقفة)  رب نعاين النوربنورك يا( ألنهوأضاء من حوله 

 .  وقيامتهإلهنا

 : نور المحبة
ومن . )10: 2 يو 1("  النورفي يثبت أخاهمن يحب ":  النور كقول الرسولفي مسيرة هيفالمحبة 

 إلىا قد انتقلنا من الموت نحن نعلم أنن" األولى والحياة والمحبة بقوله يربط الرسول بين القيامة أخرىناحية 

  . )14: 3 يو 1( " اإلخوةالحياة ألننا نحب 

 النور  نحن نسلك سلوك القائمين في مسيرة هل،أنفسنا اليوم ونحن في أيام الخماسينا فلنحاسب إذً

:  حياتنا كلها نوريه.  ويمأل السالم قلوبنا، ونعيش الطهارة،كأبناء النور نثبت في الحق ونسلك بالمحبة

 وهل أعمال الظلمة قد هربت من حياتنا بقيامتنا مع المسيح وسلوكنا في ،ونفوسنا وأعمالنا جسادنا وأرواحناأ

ومحبة مجد الناس والنجاسة  والكراهيةلقلب بظالم الحقد ا وتمأل ، الروحيءتطف الظلمة أعمالن إ. النور

 .  كلها بالموتالتي تنتهيوشهوة العالم 

سيروا في النور " العالم القائم من األموات يدعونا اليوم بقوة قائالًإن ربنا يسوع نور : عزيزي

 وتكونون بحق أبناء القيامة ، واعملوا أعمال النور لتهرب الظلمة والموت من حياتكم"لتكونوا أبناء النور

 .  ليس للموت الثاني سلطان عليهاالتياألولى 

القيامة األولى: اسادس 

 حياة مستترة مع المسيح
حياتنا فحينئذ تظهرون ) الذي هو( ر المسيحظهمتى أ"حتى " ستترة في اهللاكم قد متم وحياتكم مألن"

  ).3: 3كو  ("ا معه في المجدنتم أيضأ

فالحياة .  والمجد هو نصيبنا في المسيح القائم الممجد، بالمسيح القائمافالقيامة هي ثمرة اتحادن

 .ار حياتنا مع المسيحتا باستفعيد قيامتنا مرتبط تمام. ة والمجد هي الطريق الوحيد للقيامالمستترة مع المسيح

 استترت حياتنا مع المسيح في اهللا فدفنا معه للموت ألنه إن كنا قد صرنا متحدين معه بشبه في المعمودية 

فنحن بالمعمودية نعيش القيامة اآلن، ألن حياتنا مستترة مع ). 5-4: 6رو (موته نصير أيضا بقيامته 

  .يح في اهللالمس

قت أجسادنا حالوة سكن روح المسيح فينا واستترت حياتنا فيه فتذو) بمسحة الميرون (وبالروح القدس 

 فالذي أقام المسيح من األموات ،ا فيكموإن كان روح الذي أقام يسوع من األموات ساكنً" القيامة وموتها

 . )11: 8 رو (" الساكن فيكمه بروحسادكمسيحيي أج

 :مع المسيححي والتوبة قيامة الجهاد الرو 



إن كنتم بالروح " ألن المسيح حياتنا قد قام ،مع المسيح تموت كل يوم عن الخطيةفالنفوس المستترة 

 . )17 ،13: 8 رو(" ا معه إن كنا نتألم معه نتمجد أيض،تميتون أعمال الجسد فستحيون

تأمل يا أخي ". رة مع  المسيحكم مستتألنكم قد متم وحيات "بموتنا معهة مع المسيح مرتبطة إن القيام

 . كيف أن حياتنا المستترة مع المسيح هي تذوق الموت عن العالم والخطية كل لحظة

 ،الغضب.. . الطمع، الشهوة الردية، الهوى، النجاسة،الزنا: فأميتوا أعضائكم التي على األرض"

 .)10 ،5: 3 كو(" ان العتيق مع أعمالهواإلنس.. . التجديف، الخبث،السخط

 حياته معه على الصليب استترت الذيلن يذوق أحد القيامة وبهجتها مع المسيح إال : عزيزي

 . وأعمالهوخلع اإلنسان العتيق 

 : االهتمام بما فوق هو طبيعة القيامة 

 من األموات نعيش بمشاعر وإحساسات المسيح استترت حياتنا مع المسيح القائمكذلك نحن الذين 

 . )2-1: 3 كو(" األرض ونهتم بما فوق ال بما على ، فوق حيث المسيح جالسنطلب ما"القائم 

 الذي يتجدد للمعرفة حسب صورة خالقه  فقد لبسنا الجديدليس لنا حياة منفصلة عن المسيح: عزيزي

  يتجدد للمعرفة حسبي وإنساننا الداخل،في السموات واهتمامنا هو بما فوقن سيرتنا هي  أل،)11: 3 كو(

 .  حسب صورة المسيح الخالقأي -لك الذي استترنا معه في اهللا ذصورة

 : اول من جسد الرب هو قيامة مستترةوالتن 

: فخارستيا كقولهائم في سر اإلفاالستتار مع المسيح في اهللا ينتهي بنا إلى الثبات في المسيح الق

ائبة القائمة مع المسيح، التي فشركة جسد الرب هي نصيب النفوس الت. )56: 6 يو(" تثبتون فيَّ وأنا فيكم"

من يأكل من هذا الخبز فإنه "تتناول خبز السماء الذي من يأكل منه ال يموت، بل يحيا القيامة دائما وإلى األبد، 

 ).5: 6يو " (يحيا إلى األبد

. كنيسة الشامخة على الموت والعالمنتم الوأ ،دية المستترين مع المسيح في اهللا أبناء المعموحبائيأ

 وخلع العتيق التوبة وبحياة ،ح القدس الساكن فيكم قوة القيامةم وبالروك تعيشون بمعموديتألنكمبتهجوا اليوم ا

السعيدة  األبدية تعيشون في جسد الرب ودمه والشركة وبالتناول ، القيامةبأفراحواالهتمام بما فوق تتلذذون 

 . الدائمة مع اهللا

الكرازة بالقيامة: اسابع 
 . بعد القيامةالعمل األولازة كانت هي  الكر:أوالً

يكرز البد أن يكون ن الذي إ :اثانيألن من شك في القيامة كيف يؤكد أن الذي وضع . ا للقيامةشاهد

 وكيف يكرز ، بقدرة الرب على إقامته من السقوط وكيف يكرز للخاطيء،ةفي القبر قد قام واألبواب مغلق

 ...  لمقيد بالحريةل

 إقامةز الرب على وفيا ركّ. األولى ما قبل يوم الخمسين: أن تمر الكرازة بمرحلتينلذلك كان البد 

 .  فيما بعد يوم الخمسينهي الثانيةوالمرحلة .  يكون لهم القدرة على الكرازة بمن أقامهملكي التالميذ

 : قانون الكرازة
 هو مسئول في  القدسوح من توبة ومعمودية وشركة مقدسة مع المسيح بالرإن الذي ذاق قوة القيامة

لذي لم يذق قوة ن افإ والعكس ،ألن الرسل بعد أن ذاقوا القيامة األولى كرزوا بها. الدرجة األولى عن الكرازة



  الختيار متياسلذلك كان الشرط األول... ا عندما يكرز بما لم يختبره في حياتهنه يعتبر كاذبالقيامة األولى فإ

 ومن أجل )25، 22: 1 أع( "ا معنا بقيامتهم شاهدا منهيصير واحد... " ييوطن يهوذا اإلسخر م بدالًالرسول

ا لكي يشاهدوا القيامة وينزع منهم  لتوما خصيص وجاء مرةذلك أيضا مكث الرب مع التالميذ أربعين يوما،

 ة وبقي،اوتوما مؤمنً ،القيامة في حياتهم صار بطرس شجاعوعندما دبت ا. آثار الموت من شك وخوف وجبن

 .  كله للعالميهم يوم الخمسين وصاروا قوة كارزةحل الروح عل. الرسل فرحين

 : ةالكنيسة القائمة قوة كارز
 واألختام القبر ةفأمامنا صور.  أجمل صورة لقوة الكنيسة الكارزة التالميذ بعد القيامة هيةإن حال

 موت الخوف داخل العلية في  عشر رسوالًة من أحد ومقابل ذلك مجموع،األشراروالحراس والكهنة 

 حراس وجنود صاروا أمامنا وأصبح الصورة فانقلبت األمواتوفجأة قام المسيح من .  مغلقةواألبواب

 أما الرسل الضعفاء فقد صاروا -شدة االضطراب في صاروا األشرار ورؤساء الكهنة ، من الخوفكاألموات

) 6: 4 نش(ف لها وال سالح ولكنها مرهبة كجيش بألوية إنها الكنيسة القائمة ال سي. لسالمفي ملء الفرح وا

إنها الكنيسة الكارزة بالفرح والشجاعة والسالم التي صارت الدولة . أمام دولة الرومان وجبروت اليهود

 .. .واليهود أمامها في خوف عظيم

عالم  واستقر في ال، باسم يسوع الناصري المصلوبة فالخوف انتقل من الكنيسة القائمة الكارز

ا عن الفرح والقوة والشجاعة التي مألت قلب ا وتكراروسفر األعمال يحدثنا مرار. المغلوب والدولة المرعوبة

" يأكلون الطعام بابتهاج وبساطة قلب"ل من السالح إال سالح قوة القيامة ّزذ البسطاء في العلم والعدد العالتالمي

 ).46: 2 أع(

إن  "سطفانوس صار يخدم معهم وهم يتعجبون قائلينإرجم األعجب من كل هذا أن الشاب الذي و

 . )23: 1 غل("  يتلفهيمان الذي كان قبالً يبشر اآلن باإلالذي كان يضطهدنا قبالً

 : األولى للنفوس القائمةةليئوالكرازة هي المس
بعد أن شاهدت قيامته وسجدت له  يةمريم المجدل األولى التي وضعها الرب على عنق المسئوليةف 

 األولى المسئولية فالكرازة هي. اع وقتًبالقيامة للتالميذ وال تضّي هي أن تذهب وتكرز ،وأمسكت برجليه

 الجليل إلى أن يذهبوا خوتيإلذهبا وقوال ا. ")7: 28 مت(" ...ااذهبا سريع"قيامة ولمسها لكل من شاهد ال

 .  )10: 28 مت(" يروننيهناك 

 : يامته وقاموا معه من خطيتهم وخوفهم هيووصية الرب للتالميذ الذين عاينوا ق 

 .)19: 28 مت ("والروح القدس وتلمذوا جميع األمم وعمدوهم باسم اآلب واالبن اذهبوا" 

ل ولما قال هذا نفخ وقا. ب أرسلكم أناكما أرسلني اآل"  هو بقولهامتداد لكرازتهوأكد لهم أن الكرازة هي  

 ).22-21: 20 يو(.." .اقبلوا الروح القدس

ن ال أ :ت فهي تتلخص في معادلة هامة وهىرها ثالث مرا التي كّرأما وصيته الشديدة للقديس بطرس 

قال له نعم يا رب أنت تعلم أني . أتحبنييا سمعان بن يونا " : وذلك بقولهتهحب للمسيح بدون كراز

قائمين مع هذه دعوة واضحة لل). 17-15: 21 يو( قال له ذلك ثالث مرات "ارع غنمي" قال له ،حبكأ

بل بحب ،ا للقيامة بال خوفالمسيح أن يتحولوا مع بطرس الجبان إلى بطرس الكارز للثالثة آالف شاهد 

 . ن التعبير عن الحب للنفوس القائمة هو بالخدمة والرعايةأو. عظيم للذي صلب ألجله ومات



 : زمن القيامة هو موسم الصيد الكبير
 نوعية هيهذه ). 11: 9 يو(  سمكة كبيرة153ة أخرجوا قابلهم وهم يصطادون ولما أعطاهم القو

 . ناسال صياديا سأجعلكما ألم يقل لهم سابقً – عددهفير الكثير  إنه السمك الكبي،ة والكرازة بعد القيامةالخدم

 عشية أربعاء األسبوع ففي.  على الصيد والخدمةا فترة الخماسين تركز دائمفي القيامة الكنيسة فبعد أما 

 رب الحصاد أن إلى فاطلبوا ون قليلوالفعلةالحصاد كثير " الذي يقولنجيل  من الخماسين تقرأ اإلالثاني

الكنيسة عن صيد  تحدثنا الثاني األسبوع عشية السبت من يوف. )2: 10 لو(" إلى حصاده يرسل فعلة

وبته وذلك بعد ت. وكيف حول الرب بطرس من صياد سمك إلى صياد للناس) 10-2: 5 لو( السمك في

  وقيامته هواعترافه بخطيت

اأخير : 
 ،إن الخماسين هي بداية موسم الصيد 

  .وإن قوة الصيد مصاحبة لقوة القيامة

  ،ختبر القيامةا من ةوليئوإن الكرازة هي مس

  ،وإن ال كرازة بدون قيامة في حياة اإلنسان

  ،وإن الخدمة والرعاية هي عالمة حب المسيح

 . رسالة اآلب لالبنوإن الكرازة هي امتداد ل

 الصليب والقيامة في حياة العذراء: اثامنً
 ،األرضلقد شاركت العذراء الرب يسوع مسيرة حياته الجسدية على : في حياتهاالصليب : أوالً

ووقفت ...  صحراء قاحلةفيمصر ل ت وولدته في مزود بقر وهربت بهلم سافرالوباآلشهر أفحبلت به تسعه 

 وقالت عنها ،)35: 2 لو(" ا يجوز في نفسك سيفوأنت أيض"ل عنها سمعان الشيخ قا. بجواره عند الصليب

 فتلتهب عند نظري إلى صلبوتك الذي أنت صابر عليه من يحشائالعالم يفرح لقبوله الخالص أما أ" الكنيسة

 ).قطع الساعة التاسعة" (لهيإجل الكل يا ابني وأ

 ... اا من بطنك نيابة عنا ليصير كلمه اهللا جسدجسد  يا من قدمت - البشريةم  يا أ–طوباك يا أمنا

 ...ا لنا جميع كل هذه األتعاب وهذا السيف ممثلةأنت حملِت

القيامة في حياتها: اثاني : 

لكن المالك ذهب لها و العذراء لم تذهب للقبر السيدةأما عن القيامة فتقول بعض الكنائس الشرقية أن  

 .  مع كل جنسنا البشريهي شريكة أفراح القيامةيدة العذراء فالس. وبشرها بالقيامة المجيدة

 كما عرفت سر التجسد إنسان أين يدركها  كلها قبل أاألولىإن العذراء مريم أدركت قيامة البشرية 

 . إنسانأي هيعلم  أنقبل

) 2: 44( واألبواب مغلقة كقول حزقيالكذلك العذراء عرفت كيف خرج السيد المسيح من بطنها وولدته  

 واألختام ا خرج به الرب من القبر وقام والحجر ما زال موضوعالذي الدقة نفس السر بمنتهى اتهذبوهو 

 ةإنه بالحق سر عزراوي !سر عذراويتك الدائمة بعد الوالدة الوجود يدرك مثلك فيمن . موجودةما زالت 

 . القبر المغلق عند خروج الرب القائم منه



 كذلك استقبل المالكان خبر القيامة وكرزا ، يسوع بالتسبيح والكرازة للرعاةلوكما استقبلت المالئكة الطف 

 . به للمريمات

 هو بعينه سر دخوله وخروجه من بطنك ةإن دخول وخروج ربنا على التالميذ في العلية واألبواب مغلق 

 . ةواألبواب مغلق

 وأسرار القيامة ،راويةطوباك يا أمنا ألن فيك وحدك سر تجسده وسر قيامته فيك وحدك سر العذ

 أي –اختبارها في حياتنا و،ةلهي معرفة هذه األسرار اإلبكونحن جنسك قد صار لنا ... ،واألبواب مغلقة

   !!...اختبار دخول الرب القائم في حياتنا كل يوم وكل لحظة مع أن األبواب كلها مغلقة

 

 الباب الرابع

 الصعود

 الجلوس عن يمين اآلب: أوالً

  ونهايتهاهدف الرحلة
 ، وصلب عنا،خطاياناوحمل .  وتجسد من القديسة مريم العذراء، وأرسل كلمته،لقد أحب اهللا العالم

ة  هدف رحلهي معه األولىفهل قيامتنا . أخذه من السيدة العذراء فأقامنا معهوقام بجسدنا الذي  ،وغفر خطايانا

ولكن اهللا كان . األرض ء الدائم معه على هذها لكان نصيبنا البقالرحلة هدف هي؟ ولو كانت القيامة تجسده

هذا . )موعد اآلب (طيها روح اآلب ثم يع،ويجلسها عن يمين اآلب) في جسده(ة  أن يقيم الكنيسالنهائيهدفه 

 . األرض ونهايتهاهو هدف رحلة المسيح على 

 . )2: 14 يو( .اأمضى ألعد لكم مكانًأنا 

هل . )3: 14يو("  ويأخذنايأتيأعد لنا هذا المكان ن وإ " هل هو مكان مادي؟هو هذا المكان؟ما 

 . )17-14: 4 تس 1(أن نموت ويجعلنا نعيش معه كل حين؟ نه سيأخذنا بعد أالمقصود 

وصرنا أعضاء جسده ثم قام بهذا الجسد  من جنسنا البشريأي –ا من العذراءربنا يسوع أخذ جسد، 

 ، ولكن اآلب روح ليس له يمين-اآلن عن يمين اآلب اأجلسن أي –وجلس عن يمين اآلبثم صعد بهذا الجسد 

إن اهللا ... اا خالديرة ومكانً خطحقيقة السماء كشف لنا إلى) ه جسدأي(أجلسنا؟ إنه عندما صعد بالكنيسة فأين 

 خطير إعالن لكنه مادي إنه ليس حضن ،حضن اآلبفي  صرنا – جسد المسيحأي -)الكنيسة أي( ونحن ،آب

 .انأبوأن اهللا 

يمين  في الكنيسة كلها –نآلا نحن أخي ، وأخذنا معه، لنا المسيحأعده الذي هو المكان أخيذا يا ه

 ونعيش كجسد المسيح أبناء األرض على المادي بالجسد نحن نعيش ...،حية حضن اآلب ي وف،ةجالس اهللا 

 .  رعايتهفيعيش  ت،سماوي لك آب ،؟ أنت عن يمين اآلبيخأ يا اآلنالس ج أنتأين .  حضن اآلبفياآلب 

 ). 15: 17 يو (بل تحفظهم من الشرير  تأخذهم من العالمأنلست أسأل  

 فين حضن اآلب هو ملك لنا إ. نا من العالمى األرض أو انتقلن اآلن عن يمين اآلب سواء كنا علنح

النا  أو موتنا وانتق،وجلوسه عن يمين اآلب وليس مرتبط بوجودنا بالجسد على األرضلحظة صعود المسيح 

 . للسماء



 أن تأخذهم من العالم بل أن أسأللست "لذلك قال ربنا . ريرالش :الذي يفصلنا عن حضن اآلب هو

 ".تحفظهم من الشرير

 .)18: 14 يو ( يتامىأترككمال  

 - أي الكنيسة-ا في جسده فالعالم اليتيم يدعوه المسيح أن يكون عضو، هذا،أب هو يتيم إنسان بدون

 –ن العالم مدعو في المسيح للحياة في أبوة اهللاأ أي ،في يمين اآلب حيث المسيح جالسلكي يكون له مكان 

 .  من حياته في حالة اليتمبدالً

 .)6: 14 يو (حد يأتي إلى اآلب إال بيليس أ... أنا هو الطريق 

س وال أحد يجل. ف اهللا كأب إال إذا جلس عن يمينهال أحد يعر. ا على خريطةا مرسومإنه ليس طريقً

لمسيح يوصلنا الثبات في ا: فهذا هو معنى الطريق. ونحن أعضاء جسده... وع المسيحعن يمينه إال ابنه يس

 "اثبتوا فيَّ وأنا فيكم: " في هذه اإلصحاحات هذه اآليةاالسيد المسيح كثيرجل ذلك كرر من أ. إلى يمين اآلب

 . )9: 15 يو(" محبتي فياثبتوا  ")4: 15 يو(

 ).15: 14 يو( باالبنفعله ليتمجد اآلب أ  فذلكيسمامهما سألتم ب 

الناس أعمالنا  ى فير– جسد االبنفي صالحة أعضاء وعندما نسأل ونأخذ نصير ، جسدهأعضاءفنحن 

 .ب باالبنيتمجد اآلألجل ذلك  ،أعضاء جسد االبنب بسببنا نحن الصالحة ويمجدون اآل

  .)19: 14 يو( فتروننينتم أ أما العالم  يرانيال 

 هأبناؤه وروح نراه ألننا أن من أكثر بل  ونحن نراه،راه ألنه ليس موجود بالجسد بينناعالم ال يال

ا يحس به وليس ا ثابتً يصير عضو فالذي يثبت فيه.)25: 14 يو(  ألعضاء جسدهيظهر ذاته وهو –ساكن فينا

: 14 يو(" نصنع منزال) نقيم (وعنده... ذاتيظهر له  وأأحبه وأنا يأب يحبه ييحبنوالذي " أن يراه فقطمجرد 

23( . 

 

 .)28: 14 يو ( منيأعظم يأبن  اآلب ألإلى أمضي قلت ين لكنتم تفرحون ألتحبوننيلو كنتم  

 ونحن ، بالكنيسة كلها عن يمين اآلب ويستقر، يحب للمسيح أن تكمل رسالته،سيح يحب المذيال

حاشا ( م رسالتهمتن وبذلك ال ...لعالم بالجسدرك ان المسيح يتولكن إن جهلنا هذه الحقائق نحزن أل. نفرح بذلك

لذلك قال . أعظم من الحياة مع المسيح على األرض هو الذي حضن اآلب إلى الكنيسة وبذلك ال يوصل ،)هللا

 من كل  ألن حضن اآلب أعظم،أعظم من وجودي معكم بالجسد على األرض حضن اآلب في  فيَّنتمأ

 .  على األرض وأنا معكم أي أبي أعظم مني-األرض

 ).31: 14 يو( قوموا ننطلق من ههنا.  أحب اآلبيلكن ليفهم العالم أن 

 من هموم ،...من ارتباطات العالم...  من مناقشات العالم،إن محبة اآلب تدعونا أن ننطلق من العالم

 ... العالم

ب ألننا في آلافلننطلق بالروح من هم العالم كإعالن أننا نحب .. .إن كنا اآلن نحن في يمين اآلب

 . يمين اآلب

 .)4: 15 يو( وأنا فيكم  فياثبتوا 

 وبدون ثباتنا فيه فلسنا أبناء لآلب ألنه وحده ،إن وجودنا في يمين اآلب مرتبط بثباتنا في المسيح

 .الجالس عن يمين اآلب



 .)9: 15 يو( محبتي فياثبتوا  

وصيتي أن تحبوا  هيهذه "جل ذلك قال من أ. إخوته ويحب ،محبة فمن يثبت فليثبت في ال،هللا محبةفا

17-12: 15 يو(" ابعضكم بعض( . 

 .)27 ،26: 16 يو( ن اآلب نفسه يحبكملست أسأل اآلب ألجلكم أل 

 فاآلن كل ما هو ، وهو أجلسكم معه في يمين اآلب،ألنكم قد أحببتم المسيح وصرتم أعضاء جسده

 .  يحبنا ألننا أبناؤه وهو أبونافاآلب نفسه...  فهو لالبن وبالتالي ألعضاء جسدهلآلب

 اسمين كل ما طلبتم من اآلب با ألفي ذلك اليوم ال تسألونني شيًئ... ي سأراكم فتفرح قلوبكمولكن 

  .)24-22: 16 يو (يعطيكم

...  فهو سيعلن لنا ذاته،لذلك قال سأراكم ولم يقل سترونني. ربنا يسوع سيعلن ذاته لخاصته وحدهم

ظهورات المسيح واألبواب مغلقةي في القيامة وفا هو ما حدثهذا تمام  . 

 كذلك ،وكما أن ربنا بعد القيامة لم يظهر إال للنفوس التي الزمته في شركة آالمه ولو إلى حد بسيط

إن الفرح "  فرحإلى أنتم ستحزنون ولكن حزنكم يتحول ،إنكم ستبكون وتنوحون والعالم يفرح"يقول المسيح هنا 

 تلد تحزن ألن ساعتها قد ي وهةالمرأ"بة والدموع كقول اإلنجيل أن يكون بالجهاد والتوبرؤية المسيح البد 

-20 :16 يو("  في العالمإنسانجاءت ولكن متى ولدت الطفل ال تعود تذكر الشدة لسبب الفرح ألنه قد ولد 

23.( 

 .ولود طفلها المة ولكن نصيبها رؤية المسيح كما ترى المرأ،ةفالتوبة للنفس كمخاض المرأ

إرسال موعد اآلب: اثاني 
 :آلبأبوة ا

جسد أعضاء ،يح وتجسده هو أن نصير أبناء اهللالمس ا لنا أن هدف مجيءبعد أن صار واضح 

 اآلب ليسكن إلى أقصى درجاتها عندما أرسل لنا روح األبوة أكملبعد هذا ... المسيح الجالس عن يمين اآلب

 . )15: 8 رو(" انا اآلبأو يا أب...  بابا اآلبيا" افينا صارخً

وموعد اآلب هو .  من خمسين مرة أكثر17لى  إ14 من صحاحاتاأل فيلقد ذكرت كلمة اآلب 

 . هو إعطاء روحه القدوس،لناأقصى درجات عطايا اآلب 

  ).17: 14يو  (هذا الروح ال يقبله العالم وال يعرفه 

فقل اهللا ...  الروح القدسن سألوك عنإ"ولسان حاله يقول . دس وال يعرفهفالعالم ال يقبل الروح الق

 ونحن نعرفه ألنه أعطى لنا كموعد من اآلب أرسله السيد وهو روح أبيناأما نحن فنعرفه ألننا أبناء . "علمأ

 ). 17: 14 يو( فينا ويكون معنالمسيح لنا ليمكث ا

  .)18: 15 يو( عالم يبغضكم ألنه قد أبغضنيال 

 وروح ،خوة المسيح وأبناء اآلبننا إبد أن يبغضنا أل ال،ابن اآلبالعالم الغريب الذي أبغض المسيح 

أما العالم فال يشهد للمسيح بل يبغضه ويبغض . روح اآلب وحده يشهد للمسيح واألبناء كذلك. "اآلب ساكن فينا

  ).27-26: 15يو (" خوتهإ

  .)15-12: 16 يو(  ويأخذ مما للمسيح ويعطينا،ية ويخبرنا بأمور آت،روح اآلب يرشدنا للحق 



أما الروح . )15: 16 يو( كل ما هو لآلب فهو للمسيح. اآلبهذا هو نصيبنا العظيم بواسطة روح 

 مع العلم بأن كل ،فيأخذ مما للمسيح ويعطينا. القدس فيرشدنا ويعرفنا بأمور مستقبلة ويثبت حياتنا في المسيح

 . سيحلمسيح فهو لآلب ونحن أبناء اآلب وأعضاء جسد المما هو في ل

  .)8: 16 يو( ةم على خطية وعلى بر وعلى دينونالروح القدس يبكت العال 

 العالم وعلى بر ألن المسيح جاء ليعطي. على خطية ألنهم لم يؤمنوا بالذي جاء ليحمل خطاياهم

ولكنهم أهملوا ذلك وهو ذهب لآلب بدون .  وأعطاهم موعد اآلب، والجلوس عن يمين اآلب،دعوة الثبات فيه

اآلب أدانت الشيطان ولم تجعل له وصول أبناء اهللا في المسيح إلى يمين  فألن ةأما الدينونو. ثبتوا فيهأن ي

ا في أبناء اهللانصيب . 

 .)32: 16 يو( وتتركونني وحدي وأنا لست وحدي ألن اآلب معي... اآلن تتفرقون 

لسنا : الذلك نحن نقول دائم ،مهما تفرق كل العالم ولكن ال يمكن أن يتركنا روح اآلب أو ننفصل عنه

 .  وألن روح اآلب ساكن فينا، وألننا في يمين اآلب ضابط الكل،وحدنا ألن اآلب معنا

 مهما قست عليه ، أو أي مسيحي يعيش وحده،لم تعد الكنيسة بعد صعود المسيح تعيش وحدها

. ب وروح اآلب ساكن فيه بل هو مع اآل، حتى إلى الموت والقضاء على الجسد ألنه ليس وحده،ظروف الحياة

 . جل المسيحأالمضطهدين من أجل البر والمرذولين من العالم من لقد كان هذا هو اختبار الشهداء وو

 الوحدانية والحب والمجد: اثالثً
 روح اآلب للكنيسة -أنها عطايا الروح ، حدد هذه األهداف الثالثةةالمسيح الوداعيفي ختام صالة 

 . الممجدة عن يمين اآلب

 ليكونوا هم أيض21: 12 يو(  فينااا واحد(.  

وهنا .  اآلبفي بل أن تكون الكنيسة والنفس البشرية واحدة ،نه لم يطلب فقط أن تكون كنيسة واحدةإ

 يو(" ننا نحن واحدأكما ا  المجد ليكونوا واحدأعطيتني"  فيقولالوحدانية أمجاديصعب الكالم ألنه يتحدث عن 

 ).23: 17 يو(" نك أرسلتنيألين إلى واحد وليعلم العالم ليكونوا مكم َّ فيأنتوأنا فيهم . ")22: 17

 وأخذتب في يمين اآل جسد المسيح عندما جلست هي التيهذه الوحدانية الممجدة قالتها الكنيسة 

 .  الروح القدس روح الوحدانية-موعده العظيم

  .)22: 17 يو( يعطيتنأ الذي المجد أعطيهم وأنا 

 مجد فأي. )24: 17 يو( "مجدي حيث أكون لينظروا معي يكونون أعطيتنيؤالء الذين  أن هأريد"

 بصعود الرب نفسي ما أخذت يا أعظم يمين العظمة ما فيا  المسيح صار لنا مكانًفي إننا ،أعظم من هذا

 . ن العالم كله أصبح نفاية نظير هذا المجد العظيمإحتى ... يسوع

  .)26: 17 يو(  وأكون أنا فيهميحببتنليكون فيهم الحب الذي أ 

إنه الحب اإللهي ...  بهأحببتني ولكنه يقول أن يكون من نوع الحب الذي ،إنه ليس من حب العالم

 انسكاب حب اآلب فينا بالروح ي أال وه–أخذتيهافهل توجد عطية أعظم من هذه التي .  يا نفسيلكالذي وهب 

اإللهي  الحب  حبه وخذياشتهيافتحي قلبك و... م من هذا يا نفسي غنى أعظلم يعد لِك) 5: 5 رو(القدس 

 . بد اآلبدينأ هذا الحب هو نصيب النفوس الجالسة في حضن اآلب إلى ،المنبثق من اآلب في االبن

انبثاق الروح القدس من اآلب: ارابع 



 .ذكسيةيمان لجميع الكنائس األرثوقانون اإل". )بنفي اال( المنبثق من اآلبنؤمن بالروح القدس "

لآلب  وترى من ذلك مساواة ، فتؤمن أنه ينبثق من اآلب واالبنأما الكنيسة الكاثوليكية والبروتستانتية 

 .  عدم مساواةيءينش) الكنيسة األرثوذكسية(ي الجوهر وتزعم أن القول األول االبن فو

 : االنبثاق واإلرسال
ينبثق فهو يشهد الذي من عند اآلب  أنا إليكم من اآلب روح الحق سأرسله الذي يمتى جاء المعز"

 .)26: 15 يو(" لي

 وهذا ال يقلل من المساواة في الجوهر بل ، الذي من عند اآلب ينبثق، لنا الروحأرسلفربنا يسوع 

 العطاء األبدي األزلي ي يعناالنبثاق فالروح القدس هو روح اآلب واالبن ولكن ،يكشف لنا عن طبيعة الروح

 ).  انبثاق النور من المصباح فهو عمل مستمر كاستمرار النورمثال ذلك( غير المنقطع

نه لو قلنا أن  أل،غير المحدودا في االبن  مستقرغير محدود ينبثق منه روح ،غير محدودفاآلب 

 فهو – في اإلنسان،نها محدودة إ- فأين يستقر؟ في الخليقة–الروح غير المحدود منبثق من اآلب واالبن

فنحن نقصد أن الروح اإللهي غير المحدود يستقر . بننقول إنه منبثق من اآلب في االلكن عندما ... محدود

 .في الكلمة اإللهي غير المحدود

 اهللا كامل الوجود
طبيعته   في كاملة،محدودال غير ي صفات ذاتيةفه.  اإللهيةها لمخلوق ليظهر صفاتاهللا ليس محتاج

اآلب "وهنا نرى معنى كالم السيد المسيح ). بن غير المحدودفذات اهللا غير المحدود يحب اال(غير المحدودة 

 وكذلك اهللا ناطق بكلمته ، كامل أزلي غير محدود غير محتاج لإلنسان المحدوده فحب،)20: 5 يو(" يحب االبن

 . محدودةالبدون أن يخلق المالئكة والبشر ويتحدث معهم وهكذا بالنسبة لجميع صفات اهللا الذاتية الغير 

 أما - وألنه من عند اآلب ينبثق،الروح القدس ألنه روحه) يرسل( ى أن السيد المسيح يعطيناهكذا نر

 فالروح - ونحن نأخذ مما للمسيح،نصيبنا نحن المؤمنون في روح اآلب فهو أننا أعضاء جسد المسيح

ق الذي ال روح الح"  لذلك قال ربنا- هو نصيبنا-المنبثق من اآلب في االبن هو نصيب أعضاء جسد المسيح

: 14 يو(" فيكم ويكون معكمنتم فتعرفونه ألنه ماكث وأما أ. له ألنه ال يراه وال يعرفهيستطيع العالم أن يقب

العالم ال يعرفه وال يقدر أن يقبله أما نحن أعضاء جسد المسيح فنعرفه ألنه روح المسيح المنبثق من . )17

ا لذلك أوصانا ربنا كثير). جسد المسيح( في الكنيسةاتنا اآلب في االبن ونحن ننال نصيبنا باستمرار بقدر ثب

ة التناول وشركة اآلم ربنا  الصالة وشركة كلمة اهللا وشرك بشركة فالثبات في المسيح،قائالً اثبتوا فىَّ

وهذا الثبات يؤدي بنا إلى . نا حياتهو عملنا المستمر لكي تظهر ثمار الروح القدس باستمرار في... وصومه

 الذي الحبوعرفتهم اسمك وسأعرفهم ليكون فيهم "  ويفسر لنا قول السيد له المجد،ب اآلب فيناانسكاب ح

 . )26: 17 يو("  وأكون أنا فيهمأحببتني به

) 5: 5 رو(فالحب اإللهي الذي ينبثق من اآلب في االبن هو الذي ينسكب في قلوبنا بالروح القدس 

 .  في شركة المسيحثباتهمقدر والحب اإللهي عمل مستمر في حياة القديسين ب

 فهي ليست كمعرفة العلوم بالعقل ولكنها المعرفة الناتجة عن الثبات في المسيح الذي هللا أما معرفتنا

 .فيه ينسكب روح اهللا من اآلب ألننا أعضاء جسده



 ل ثم بإرسا، ثم بصعوده بهذا الجسد عن يمين اهللا، كم أعطانا المسيح بتجسده منايخوتإفانظروا يا 

 .  من عند اآلب ينبثق الذيالروح القدس لنا

  ،"ليكون فيهم الحب الذي أحببتني به "،أعطانا حبه 

 ،"وعرفتهم اسمك وسأعرفهم"وأعطانا معرفته،  

 ،"أعطيتنيهم المجد الذي توأنا أعطي" ،وأعطانا مجده 

 ا فيهوأعطانا أن نكون واحد،22: 17 يو( ا كما أننا نحن واحد ليكونوا واحد(.  

 ، لناة في المسيح لننال كل هذه المواعيد المذخرلنثبت،  حياتنا كلها بكل اجتهادي لنقضيحبائا يا أإذً

: 16 يو(" كل ما لآلب هو لي لهذا إنه يأخذ مما لي ويخبركم. يمجدني ألنه يأخذ مما لي ويخبركم" ألن الروح

14-15( . 


