
Arabic Bible Outreach Ministry          http://www.arabicbible.com         الخدمة العربية للكرازة باإلنجيل 

 

P.O Box ٤٨٦, Dracut MA ٠١٨٢٦ USA                                   Email: info@arabicbible.com 
© Copyright ٢٠٠٥−١٩٩٨, All rights reserved. 

 ١
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   لماذا مات المسيح؟  

  في هوَّة الموت المسيح بشّر األموات  
   قيامة المسيح 

   المسيح حاضر معنا 
   إيمانك خّلصك  

   الحياة األبدية ساآنة فيك؟ هل  
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  ات؟يعيش األمو آيف
  نقوم جسديًا وآيف؟ متى

    في المسيح قمنا-المسيح قام 

 منشورات بيت عنيا

ت اهللا     فحة بي ن ص مي م إذن رس ذت ب ع .  com.baytallah.www://http أخ جمي
االت  وال يجوز إعادة نشر أو طباعة إي من الكتب أو المق            اإلخوةالحقوق محفوظة لمكتبة    

وب من           إذن خاص ومكت بأي طريقة طباعية أو إليكترونية أو وضعها على اإلنترنت إال ب
ط           .  وصفحة  بيت اهللا    اإلخوة يمكنك أن تحتفظ بالكتب أو المقاالت لالستخدام الشخصي  فق

  وليس بهدف بيعها أو المتاجرة بها بأي طريقة آانت ومهما آانت األسباب
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  الموت يحكم الكل

وتقول اإلحصاءات إن . مبنجله، كما حيصد الزارع السنابل املذهبة البشرحيصد املوت 
يف عاملنا األرضي، ال . حبوادث السيارات، يفوق عدد قتلى احلروب عدد الذين ميوتون

وكل فرد حيمل بذرة . كلنا نسرع إىل لقاء املوت. ضمان ملخلوق راحة بال للبشر، وال
وأكثر من هذا يتسبب الناس . لى ايتنا القريبةأو وجع يدل ع كل أمل. فساده يف نفسه

باهلموم والغضب واالختالفات والبغـضة والكراهيـة وشـره     ألنفسهم مبوت أسرع،
واحلروب العاملية أكرب دليل على أن الناس يسريون بأنفسهم  .األغنياء، وإمالق الفقراء

   املوت، ال رسل احلياة؟ فهل صرنا خدام. إىل الفناء

   هل نولد للموت؟ لماذا نعيش؟

ومذهب وحـزب   ال يقدر املوت أن يكون النهاية بالنسبة لإلنسان والكون؟ فكل دين
قاتـل   ففي االنتصار على. وتعليم هو باطل، إن مل جياوب بكل وضوح عن سلطة املوت

  .احلياة، تظهر قدرة املذهب واضحة

   هل فكرت مرة في سبب الموت؟

  .٤:١٦مىت « الل املوتأرض ظ»ملاذا على املرء أن يعرب يف 
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. «هـي مـوت   أجرة اخلطيـة »إن اهللا القدوس حيذرنا جلياً بكل ميت ميوت، مبيناً أن 
  .فلسوف متوت ألنك خاطئ

فالعصيان ضد . وأكاذيبنا كلنا نعيش بعيدين عن اهللا، خالني من جمده، غارقني يف أنانيتنا
وأنه ملـن األفـضل، أالّ   . وتنامل هدى اهللا، والثورة املضادة جلالله، هي السبب احلقيقي
صدورنا معترفني إىل القـدوس   ننوح ونولول على كل من ميوت، بل اَألولَى أن نلطم

  .»إفدين من سلطة املوت .ال تقتلين ألجل خبثي. اللهم ارمحين أنا اخلاطئ»: بالقول

  لماذا مات المسيح؟  

ألنه قد مات . من بني األمواتأمامك، ما مل تنظر إىل املسيح املقام  سر املوت ال يتوضح
فمن ينكـر  . فعالً، رغم أنه مل يرتكب خطية، وكان ملء روح اهللا فيه دوماً حقاً، ودفن

وملا طعنه اجلندي . مل يدرك إنسانيته بعد، ألن دمه قد سفك على الصليب موت املسيح،
. اجلـسد باحلربة يف جنبه، سال دم وماء منفصالن، عالمة على ابتداء تفسخ  الروماين

حقاً، وفقاً للنبوات اليت أعلنت ذلك من قبل، وحتقيقاً ملا قال هـو إنـه    فمات املسيح
  .سيحدث له

موته على الصليب  ولكن من يتعمق يف كلماته القوية وسريته املقدسة، يدرك سريعاً أن
. كفارة عنـهم  مل يكن موته اخلاص، بل موتنا حنن، الذي احتمله عوضاً عن كل الناس،
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إىل قلبـه،   فاجتذب موت كل األنـام . ت املسيح ألنه خاطئ فان، بل ألنه أحبنافلم مي
  .وغلبه مبلء حياته

عنـا، كحمـل اهللا    فقد ذُبح نيابـة . لقد اخترب املسيح أوجاع موتنا، وال شيء مسببه
ومن يؤمن . أبيه القدوس، ألنه محل يف حمبته املقتدرة خطية العامل، وصاحل كل الناس مع

خطاياك وناب عنك  املسيح محل. ل اهللا املكفر للخطايا، يتربر ويتقدس إىل األبدمبوت مح
بعيداً، ويطهرك من  فمات ألجلك ليقربك إىل اهللا بعد أن كنت. يف احتمال دينونة اهللا

   .جناساتك إن آمنت مبوته وقيامته

.  املـوت شبح ألن رئيس احلياة تقدم إىل. كان موت املسيح مصارعة ابن اهللا مع موتنا
لكـي   فعرض املـسيح جـسده اإلنـساين،   . ومسح له أن مييته عوضاً عنا آلالم قاسية

 فلم. يستخلص كل حقوقه يف خطايانا، ويدان بنفس الوقت بواسطة حمبة اهللا املتجسدة
  .خيضع املسيح للموت، بل أمات موتنا مبوته على الصليب

وراجياً، يف الفتـرة    على الصليببقي ابن اهللا قدوساً يف كل حلظات حياته، وظل حمباً
فملء جمد  . الرمحة املتجسدة  و وكان احملبة املتجولة، واحلق املتأنس،    . اليت قضاها يف القرب   

بالوحدة اإلهلية، حـىت أن مـن    اهللا حضر يف اإلنسان يسوع، الكائن مع أبيه السماوي
ملمزق واملستهزأ يف ابنه ا والقادر على كل شيء، حلّ. يرى االبن يسوع يرى اهللا اآلب

سطحيتهم أن اهللا قد مات، فهم  فإن كتب اليوم امللحدون واملاديون والوجوديون يف. به
وجتديفاً، إمنا ينطقون بأعمق احلقـائق   ال يدركون أم بقوهلم هذا، الذي يطلقونه جزافاً
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 واهللا. عنا، لكيال جيد املوت سلطة علينـا  ألن ابن اهللا القدوس مات عوضاً. عن فدائنا
والروح القدس يف . كوننا، ليفدينا من موتنا القدوس نزل يف حبيبه إىل أسفل درجة من
وغضب القدوس علينا، وطهرنا لكي نعيش إىل  املسيح، احتمل آالمنا ووساخة خطايانا

  .األبد يف فرح وابتهاج

املفـتش، وتظهـر    إن حمبة اهللا، هي أعظم من منطقنا الدنيوي، وتظل خمفية عن العقل
حقيقـة   ولكن من يدخل إىل مدرسة روح اهللا، خيترب. هالة عند حكماء هذا الدهركج

األموات  اهللا، وسالمة بره الذي يفوق عقلنا، ويشمل كل العوامل والقوى واحلقوق حىت
  .واألرواح إىل األبد

   في هوَّة الموت المسيح بشّر األموات  

ومل تته نفسه باضطراب . ث األمواتقربه جامداً، برائحة فاسدة كجث مل يظل ابن اهللا يف
ضمريه مل يبكته على خطية ما، ومل يسمح بره الكامل للـشيطان   يف أحضان املوت، ألن

اخلالق رأساً بعد وصوله إىل القرب واجتاز بني طبقات الراقـدين،   هلذا قام احمليي. حبق فيه
  .اهللا، ليقبلها املستعدون فيهم لإلميان وبشرهم بإجنيل نعمة

العصور الـسابقة،   ا كان املخلص الرحيم يفتش عن احملرومني من كلمة النعمة يفوبينم
وصـلوام وطقوسـهم    كان اليهود حيتفلون بعيد الفصح، لريحبوا رمحة اهللا بذبائحهم

ومل يدركوا العـصر   .وأعماهلم الصاحلة، لكنهم بقوا عمياناً يف عبودية الناموس واملوت
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الفريدة لألموات فإـا   أما موعظة املسيح. من آمن بالفادياجلديد لرب اهللا ااين، لكل 
إمنا من آمن . تربيرهم تعلمنا بوضوح أن األموات غري قادرين أن يعملوا صالحاً ألجل

  .احلياة اإلهلية وهكذا فاإلميان وحده يفتح لك باب. منهم بإجنيل املسيح فقد خلص

وأقامهم إىل احلياة   سبام يف اخلطايا،لقد أقام املسيح ببشارته الفريدة بعض األموات من
روحه على األحياء  وبنفس الطريقة فإن املرتفع القدوس يسكب. األبدية بواسطة اإلميان

الفعالة قلوم القاسـية،   لتخترق كلمته. يف دنيانا، حىت اليوم، ويرسل رسله إىل العاملني
  .وخيلق إجنيله فيهم احلياة األبدية

وحيررك من   للخروج من سالسل كربيائك، إىل حرية تواضعه،واملسيح يدعوك شخصياً
تـدين   وكلمـة الـصليب،  . اتكاليتك على صنم املال إىل ثقة ثابتة يف أبيك السماوي

 اعتزازك اخلاص، وتدفعك لتعترف خبطاياك القبيحة، لكي تبغض آثامك، وتـشتاق إىل 
  .حياة اهللا يف القداسة والطهارة واالطمئنان

اليوم بشارة   املسيح الفريدة يف أودية املوت سبقت قيامته هكذا تصلكوكما أن كرازة
. فاديـك  حياة اهللا، لكي تقوم من رضى نفسك، وتلبس قوة احلالص وتسلك يف حمبة

النائم وقُـم مـن    استيقظْ أَيها»: أتسمع صوت يسوع احلنون وهو يناديك ويقول لك
الْم يَء لَكضفَي اتوالْأَمد  وحتل) ٥:١٤أفسس (« ِسيح ،حياته فيك وتأيت بثمر كثري

   .امسه القدوس
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  قيامة المسيح 

  ١٠-٢٨:١-٢٧:٥٧األصحاح  حسب إجنيل مىت

»٥٧ نم لٌ غَنِيجاَء راُء، جسا كَانَ الْملَمو  فوسي هماس ةامـضاً   -الرأَي ـوكَانَ هو 
وعسييذاً للْمفَ‚٥٨ .توعسي دسج طَلَبو إِلَى بِيلَاطُس مقَدهذَا ت .رفَأَم  ذئينح بِيلَاطُس

دسطَى الْجع٥٩. أَنْ ي‚دسالْج فوسذَ يفَأَخ  ،يقن انبِكَت لَفَّه٦٠و‚  ـرِهي قَبف هعضوو
الْقَبـرِ   م دحرج حجراً كَبِرياً علَـى بـابِ  كَانَ قَد نحته في الصخرة، ثُ الْجديد الَّذي

. الْأُخرى جالـستينِ تجـاه الْقَبـرِ    وكَانت هناك مريم الْمجدليةُ ومريم‚٦١. ومضى
٦٢‚دعي بالَّذ دي الْغفيِس والْفَرو ةناُء الْكَهسؤر عمتاج اددعتاسونَ إِلَـى الي   بِيلَـاطُس
٦٣‚نيللَّ»: قَائضالْم كا أَنَّ ذلنذَكَّرت قَد ،ديا سي يح وهـامٍ   : قَالَ وأَي ثَلَاثَـة دعي بإِن
٦٤. أَقُوم‚طببِض رالً فَملَي يذُهلَامت يأْتئَلَّا يل ،ثمِ الثَّالورِ إِلَى الْيالْقَب يقُولُوا ويو ،رِقُوهس

فَقَالَ لَهـم  ‚٦٥« !الضلَالَةُ الْأَخريةُ أَشر من الْأُولَى للشعبِ إِنه قَام من الْأَموات، فَتكُونَ
بِيلَاطُس: »اسرح كُمدنونَ. علَمعا تكَم طُوهباضوا وبذْها‚٦٦. «اوضفَم طُوا الْقَببضو ر

رجوا الْحمتخاسِ وربِالْح.  

١‚اَءتوعِ، جبلِ الْأُسرِ أَوفَج دنع ،تبالس دعبا  وظُرنتى لرالْأُخ ميرمةُ ويلدجالْم ميرم
رإِذَا‚٢. الْقَبا و نلَ مزن بالر لَاكأَنَّ مل ،ثَتدةٌ حيمظلَةٌ علْزاِءزملس   جـرحداَء وجو

هلَيع لَسجابِ، ونِ الْبع رجكَانَ‚٣. الْحكَـالثَّلْجِ   و ضـيأَب هاسبلقِ، وركَالْب هظَرنم .
٤‚هفوخ نفَم اتووا كَأَمارصو اسرالْح دعت٥. ار‚لَاكنِ فَقَالَ الْميأَترلْمافَـا »: لخلَا ت 
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. قَالَ لَيس هو ههنا، لأَنه قَام كَما‚٦. تطْلُبان يسوع الْمصلُوب أَنتما، فَإِني أَعلَم أَنكُما
يهطَجِعاً فضم بي كَانَ الرالَّذ عضوا الْمظُرا انلُم٧ .ه‚  ـهإِن هيذلَامترِيعاً قُولَا لا سباذْهو

. «أَنا قَد قُلْت لَكُمـا  ها. هناك ترونه. ها هو يسبِقُكُم إِلَى الْجليلِ. الْأَموات ام منقَد قَ
٨‚فورِ بِخالْقَب نرِيعاً ما ستجرفَخ يذَهلَاما تبِرختنِ ليتضاكيمٍ، رظحٍ عفَرـا  ‚٩. ويمفو
فَتقَـدمتا  . «سـلَام لَكُمـا  « :تخبِرا تلَاميذَه إِذَا يسوع لَاقَاهما وقَـالَ منطَلقَتان ل هما

ا لَهتدجسو هيما بِقَدكَتسأَم١٠ .و‚وعسا يمافَا»: فَقَالَ لَهخي أَنْ. لَا تتوإِخا قُولَا لبذْها 
ري اكنهيلِ، ولوا إِلَى الْجبذْهنِيينو«   

   قام المسيح من قبره؟ آيف  

املالك نزل من السماء ودحرج احلجر عن القرب، لكي يقدر املسيح  يظن بعض القراء أن
القادر على كل شيء مل حيتج إىل مساعدة، بل أرسـل مالكـه    إن. أن خيرج من سجنه

فمالك اهللا . مةهلن القرب الفارغ، فيتحققن فجر عجيبة القيا عوناً للنساء الضعيفات ليفتح
مرقس (ليتيح للسيدات أن يتمكن من رؤية القرب الفارغ  أزاح احلجر، وشتت احلراس،

٨-١٦:١).  

فهكذا كانـت   وكما كان طفل املذود، مضجعاً يف أقمطته، عالمة لتجسده املتواضع،
. لقيامته املنتـصرة  األقمطة واللفائف املربوطة واحملبوكة يف القرب الفارغ، عالمة واضحة

باألطياب، حىت أصبحت  فجثته دفنت يوم اجلمعة، بعدما لُفت بأكفان ولفائف، ودهنت
الدهونات، عنـدما فارقهـا    وهذه األكفان، املتيبسة من جراء. األكفان الصقة باجلسد
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مفارقة الفراشة هلا، وانـسالهلا   وقام منها، بقيت غري ممزقة، كأمنا هي شرنقة خالية بعد
  .(٢٤:١٢  ولو٧-٢٠:٥يو (منها 

الـصلدة، ألن   وقد انطلق املسيح من أربطته دوء وتسرب من القرب املختوم وصخوره
املقفلة خمترقـاً   وهكذا استطاع أن يدخل الغرف. املقام جسد روحي غالب املادة متاماً

التخفـي   وبنفس القـدرة اسـتطاع  . اجلدران كما يتسرب شعاع عرب زجاج النوافذ
 .يذين على طريق عمواس وتعشى معهما، مث اختفى عنـهما واخلروج، كما جتلى للتلم
  .الدنيوية ألنه غلب كل األثقال املادية، واحلواجز.  حيثما شاء فظهر ملا أراد، واختفى

  .والروح إن اهللا روح، وابنه رجع إىل جمده األصلي ايد، وهو النور واحملبة

وال شـبحاً   روحاً بال جسد،ونعترف بنفس الوقت مع الكنيسة األوىل أن املسيح ليس 
األيـدي،   متجوالً، بل هو جسد وروح معاً وقد بان للعيان، وتكلم لآلذان، وملـسته 

 ولبس ثوبه، وتـصرف كإنـسان  . وكان له أسنان وعينان. وأكل وشرب مع تالميذه
 والطبيب لوقا أثبت خاصة يف. فالتلميذان ملا رأياه حسباه رجالً من أبناء الشعب. عادي
  .الصافية ن املقام من بني األموات كان له جسد كامل، مع أنه النور احلق واحملبةإجنيله أ

فجـسدنا البـشري    .إننا نعترف جبسد املسيح الروحي، الذي هو رجاء قيامتنا اخلاصة
العالمات اخلاصة  ومع هذا التغري ستظل. الفاين سيتغري يف القيامة إىل جسد روحي أبدي
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جسد املـسيح،   اته الروحية، كما بقيت آثار املسامري يفيف شكل اإلنسان ومالحمه ومس
  .عالمة واضحة لفدائه وحقيقة شخصيته

املـوت، ومل   لقد استخلص جسده من. مل يقم املسيح كشبح أو يف احللم، بل حقاً قام
وجيلس اليـوم   ولكنه قام جسدياً أيضاً،. يكتف بنفسه احلية، أو مبجده النوراين الروحي

  .لرجائنا إنساناً حقاً، وإهلاً حقاً، يف جسد جمده، عربوناًعن ميني أبيه، 

  عشية يوم قيامة المسيح

  ٢١-٢٠:١٩كما هي يف إجنيل يوحنا األصحاح 

الْأُسبوعِ، وكَانت الْأَبواب مغلَّقَةً حيـثُ   ولَما كَانت عشيةُ ذلك الْيومِ، وهو أَول١٩ُ«
الْوسط، وقَالَ  مجتمعني لسببِ الْخوف من الْيهود، جاَء يسوع ووقَف في ذُكَانَ التلَامي

ملَه :«لَكُم لَام٢٠. «س‚ماها قَالَ هذَا أَرلَمو با الرأَويذُ إِذْ رلَامالت فَفَرِح ،هبنجو هيدي .
  .»سلَام لَكُم»: اًلَهم يسوع أَيض فَقَالَ‚٢١

  صالحنا المسيح مع اهللا لقد  

أمـا اآلن  . بني األموات، ملا عرفنا أن العامل قد تصاحل مع اهللا، أم ال لو مل يقم املسيح من
. املسيح من بني األموات وبرهن بقيامته أن اهللا القدوس، قبل ذبيحته الفريـدة  فقد قام
لو ارتكب املسيح أقل هفوة مـن اخلطـأ،   . امهي الربهان القاطع للخالص الت فالقيامة
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 .ألنه كان ينبغي حلمل اهللا أن يبقى بال لـوم . عمالً لكانت حياته وموته باطالً فكراً أو
فاملصلوب أحب أعداءه، وآمن مبحبة اهللا الغاضب على ذنوبنا، مستودعاً روحـه بـني              

. ته علـى العـامل  فظل بال لوم، وإمنا متطوعاً ألن يتحمل غضب القدوس ودينون .يديه
نعلم بيقني بوساطة قيامة ابن اهللا الذي دفن، أن اهللا قد قبل موته الكفـاري   واآلن فإننا
  .ونتأكد أن املصاحلة قد متت على أكمل وجه. عنا بالنيابة

سـلَام  »: لتالميذه هـي  فالكلمة األوىل اليت فاه ا املقام من بني األموات عند ظهوره
الذي أكمل الصلح مـع   وكنائبنا يف عرش اهللا، ورئيس الكهنة. )٢٤:٣٦لوقا (« لَكُم

رسالة عيـد الفـصح    إننا جند. القدوس بدمه وذبيحة نفسه، بشرنا ذا الفرح العظيم
عيد الفـصح   وذه املصاحلة وصل. «سالم لكم»: ملخصة يف حتية رئيس احلياة القائل

ثالثـة آالف   بدين يف مـصر قبـل  لقد وهب اهللا لليهود املستع. إىل متام معناه احلقيقي
حـسب   وأربعمائة سنة محل الفصح، ليس لصالحهم، بل ألم آمنوا بقوة دم احلمل،

غضب  كلمة الرب، ودهنوا قائميت الباب والعتبة العليا بدم احلمل املذبوح، فنجوا من
  .اهللا

 القاضـي  كان هذا هو املعىن األصلي لعيد الفصح، إن دم محل اهللا حيفظنا من غـضب 
الـدم،   وبدون هذا. فمن يعش حتت رش دم املسيح، يظل يف سالم اهللا األبدي. األزيل

لنقترب من  ولكن يف املسيح أصبحنا أبراراً وقديسني، ومستحقني. ليس لنا قدوم إىل اهللا
أيضاً إميان  ولو مل يوجد هذا الدم ملا وجد. فدم محل الفصح، هو كرت الكنيسة. القدوس

   .وال حمبة وال رجاء
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وأوضح هلم أن اإلنسان ال  وعندما منح رئيس احلياة أتباعه التائبني امتياز العشاء الرباين
مستمرة مـع محـل اهللا    يقدر على العيش مع اهللا يف العهد اجلديد إال يف شركة مقدسة

ليجدوا محايـة مـن    وكما كان على أهل العهد القدمي أن يأكلوا حلم الفصح. املذبوح
تالميذه أن يتناولوا  الذبيح فيهم، هكذا مبعىن أمسى أمر املسيحغضب اهللا ألجل حلول 

كُلُّكُم، لأَنَّ هذَا هو دمـي الَّـذي    اشربوا منها»: اخلبز واخلمر يف العشاء الرباين قائالً
) ٢٨-٢٦:٢٦مـىت  (« يسفَك من أَجلِ كَثريِين لمغفرة الْخطَايا للْعهد الْجديد الَّذي

يدخل اخلبز واخلمر إىل جوف اإلنسان، هكذا بطريقة روحية يريد املسيح أن حيل  فكما
املؤمنني به،وهذا احللول يتم روحياً باإلميان عندما تؤمن بأقوال يسوع وتتعمد  يف قلوب

 فكل إنسان ال يسكن املسيح يف قلبه. امسه وتأكل رمزي العشاء الرباين مؤمناً به على
ولكـن  . دون مسحة الروح القدس، ال جيد محاية من غضب اهللا على خطاياه           ويعيش ب 
يثبت يف املصلوب احلي، ويرتبط مع محل اهللا يف العهد اجلديد، يعيش إىل األبد  كل من
  .وحمفوظاً يف محاية الذبيح الذي يضمن لنا السالم مع اهللا القدوس مسروراً

   المسيح هو المنتصر

سرى خطاياهم، ويتورطون يف حبال جتارب الشيطان، وحمكـوم  بالطبيعة أ الناس مجيعاً
. وبينما امجهم اخلطية واملوت والشيطان، فإن غضب اهللا واقع علـيهم  .عليهم باملوت
احلالة، يقع يف اليأس والتشاؤم ألنه غري قادر أن خيلص نفسه بنفسه مـن   فاإلنسان ذه
  .والسلطات هذه القوى
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املـوت ومكـر    ىل عاملنا ليحررنا من سلطة اخلطية وشـبح أما اآلن فقد أتى املسيح إ
ـذه   فلم يبشر خملص العـامل . وزيادة على ذلك، فقد حررنا من غضب اهللا. الشيطان

 .احلرية كنظرية فقط، بل أثبتها بكيانه كغالب حق، ألن اخلطية ال جتد عليـه سـلطة  
  .واملوت منهزم أمامه. والشيطان يرجتف منه

واحلاكم بـيالطس   .سيح، ترى كيف أنه مل يوافق أو يقع يف خطية ماتعمق يف سرية امل
كما . قبالً شهد له عدة مرات، أنه بال لوم ونفس الرأي صدر عن جملس الشيوخ الديين
الغـافرة   أن اللص املصلوب عن ميني املسيح أدرك األلوهة املستترة يف حمبة القـدوس 

. الـذنوب  ظافر على كل الذنوب وشبهذنوب املستهزئني به، فإن املسيح هو الطاهر ال
  .ومن يؤمن به يشترك بطهارته القدوسة

وعـذاب،   ومما الريب فيه أن الشيطان جرب ابن اهللا بكل كذب ومكر وقباحة وعنف
ليـثين   واستخدم حىت بطرس ويهوذا،. ليبعده عن الطريق املباشر املستقيم إىل الصليب

 ولكـن . بغضني ليهلكوا املسيح بعـارهم وكل األبالسة دفعوا اليهود امل. عزم املخلص
املصلوب، غفر هلم خطاياهم بالتواضع، وصلى يف عاصفة اآلالم آيـات املـزامري ألن              

 الباطين، كان مملوءاً بكلمة اهللا، فلم جيد الشيطان سلطة عليه، حىت يف ساعات شعوره
 لب استكبارفتواضع املسيح غ. الغيبوبة على الصليب، ألن املسيح كان احملبة املتجسدة

ومن ميتلئ بروح محل اهللا يشترك يف موكب انتصاره، ويتحرر مـن كـذب              . الشيطان
  .وقدرته، ويظل حمفوظاً يف رحاب ملكوت املسيح الشيطان
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ألجلنا، ولكن  فجسد املصلوب مات. وغلب املسيح أيضاً العدو اآلخر، أال وهو املوت
قاتل كـل   حلياة جسده املعذب منفطلب رئيس ا. حياته األبدية بقيت أبدية ألنه أبدي

العامل، ألن  فقيامته تدل داللة قاطعة على أن وداعته أعظم قوة يف. احلياة، وقام جسدياً
  .املوت مل جيد قوة وحقاً فيمن ميتلئ بثمار روح اهللا

ألن هـذا  . «الكبري العيد»والكنائس الشرقية حبق مؤكد، تسمي احتفاهلا بقيامة ابن اهللا 
املسيح اجلالب وراءه   قد أعلن لنا سالمنا مع اهللا، وبداية موكب انتصاراحلدث العظيم

وليل، ألنه أشركهم  بينما أتباعه املؤمنون يتبعونه تاف. كل أعدائه أسرى منكسرين
  .بإميام بقوته املنتصرة

  المسيح حاضر معنا 

وكل ضيق يف الكون، . إىل العامل واإلنسان يتأمل من ابتعاده عن اهللا منذ أن دخلت اخلطية
   .االبتعاد املبدئي عن مصدر احلياة، الذي سببناه خبطايانا يصدر من هذا

نفـسه يف احملبـوب،    أما وقد أتى اهللا احملب يف املسيح إلينا، وعاش بيننا وصاحلنا مـع 
يف العامل، أن تقـاوم   ومل تقدر سلطة. فأصبحنا حنن األعداء اخلطاة، أعضاء أبرار باملسيح

   .بقاءه معنا جميء اهللا إلينا يف ابنه يسوع، وال قوة وال روح، يقدر أن يبطل
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املسيح لنعـرف   فخالصنا املؤسس على احلق واملتمم على الصليب، ظهر جلياً يف قيامة
ويعرف أفكـارك   املسيح، يعرفك، ويراك،. ونتأكد، أن ابن اهللا ماكث معنا وثابت فينا

  .وحيبك قد احتمل جتاربك، ويكشف قلبك الغيب الشرير، ويتأمل منكو. من بعيد

وبدون . األبدية إنه قريب منك، وخيلصك، ويلفت نظرك إىل اإلجنيل، لتنال قوة للحياة
اإلجنيـل، يعزيـك    ولكن إن مسعت لكلمته يف. تعمق يف كلمة اهللا، ال يكلمك املسيح

معـك،    القدوس يوضح لك شركتهوروحه. ويؤكد لك، إن خطاياك مغفورة إىل األبد
  .ويسبب لك الفرح واالطمئنان يف حضوره

يف القرب،  وهو ليس. والفرح الكبري وجوهر القيامة هو أن املسيح حي وموجود وحاضر
يـسبب   فجلوس املسيح عن ميني اهللا وحضوره معنا بل حلوله فينـا . ومل يفن، بل قام

  يتعزى؟فمن ال . املسيح حي. ابتهاجاً ويدفعنا للشكر

اإلخـوة   وأنت جتتمع مـع . فأنت لست وحيداً حيثما أنت، وال متروكاً حيثما اجتهت
ثَلَاثَةٌ بِاسمي فَهنـاك   حيثُما اجتمع اثْنان أَو»: للصالة يف تواضع، حيق لك وعده العظيم

هِمطسي و١٨:٢٠مىت (« أَكُونُ ف).  

مينعك مـن كـل    فهو. ؤمنني منذ قيامة املسيحإن حضور اهللا بني الناس هو سلطان امل
 إنه يضع يده على رأسك،. خوف، ألن حضوره أقوى من كل ضيق أو مرض أو موت

). ٤٣:١إشـعياء  ) »أَنت لـي . دعوتك بِاسمك. لَا تخف لأَني فَديتك»: ويقول لك
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ـ  مـلء   ودك إىلوحىت إن مشيت يف وادي ظل املوت، ال يفارقك، بل ميكث معك ويق
 آمن حبضور املسيح معك اليوم، واشهد جهراً خبالصـه . ألن ليس اية لقدرته. حياته

  .تشترك يف نصرته الكاملة

  إيمانك خّلصك  

هو يعيش . ماذا تنفعين قيامة املسيح؟ هو ابن اهللا، وأنا خاطئ: سؤال رمبا يطفو من قلبك
وجواباً على ذلك ندلك على قـوة  . قوياً قدوساً، وأما أنا فمذنب ضعيف أبداً، ويظل

ألنه مل ميت لنفسه، ومل يقم لذاته، بـل  . حىت ال تشك يف حمبة املسيح املقام، ونشهد لك
املسيح يريد أن يـسكن  . فقصده أن يسكب حياته وقوته وروحه فيك .لك ولنا مجيعاً

 ١(« اللّـه بإِنسانَ »يف نفسك، ويغيرك إىل ما وصفه الرسول  فيك، لتبتدئ ثورة حمبته
  .(٦:١١تيموثاوس 

ليس فكراً أو علمـاً   فإمياننا. والطريق هلذا االحتاد الروحي مع املسيح هو اإلميان وحده
شعورك أو فهمك  فليس. وإرادة فحسب، بل التصاق شخصي باملقام من بني األموات

ـ   هو ركيزة إميانك، بل اتصالك باملسيح روحياً بأن تضع يدك بيده دك املثقوبـة، فيعاه
  .عهداً جديداً أبدياً

  أتسلّم نفسك له؟. هل احتدت مع املسيح؟ لقد بذل نفسه ألجلك
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شـامالً، فيقبلـك،    جتاسر يا أخي وتقدم إىل ابن اهللا معترفاً بذنبك، وطالبـاً تطهـرياً  
  .ويقدسك، ويشملك برمحته، وحيييك بقوة قيامته

يقدر إنسان أن يعيش  ال. اة اهللاوال تنس أن موت محل اهللا قد أوجد امتيازاً لك لنيل حي
بررك املـسيح مبوتـه،    لكن اآلن قد. يف قرب اهللا، أو يتسلم تيار حياته، ألننا مذنبون

املقتدر، ورئيس الكهنة  فهو شفيعك األمني، ووسيطك. وينوب عنك أمام اهللا منذ قيامته
قوة املـسيح  و. األبد فمن يتحد باإلميان باملنتصر على املوت وجهنم يعش إىل. القدوس

األبدية وال تتسلم  جتري فيه، ألنه منذ غفرت اخلطايا على الصليب، تستحق نيل احلياة
الصاحلة، وال ألجـل   هذه احلياة اإلهلية ألجل استقامتك أو صلواتك احلارة أو أعمالك

حقيقتك، وهالـك   أنت خاطئ أثيم، يف. تضحياتك القيمة، بل ألجل دم احلمل وحده
اهللا فيـك،   ولكن إن آمنت بتربيرك بدم احلمل، حتل حياة. هركوشرير مغتصب يف جو

 فغفـران . وتقوم نفسك امليتة، ويطهر ضمريك امللوث، وميتلئ فؤادك بسرور أبـدي 
 .وموت املسيح أوجد لك نصيباً يف حياة اهللا. خطاياك هو السبب للحياة األبدية فيك

  .وقيامته تنعشك إىل رجاء ال خييب وال يضمحل

  اة األبدية ساآنة فيك؟الحي هل  

هل جتد عندك الرجاء األكيد للحياة األبدية؟ وهـل  : حياة اإلنسان هذا أهم سؤال يف
نفسك؟ هل انتقلت حقاً من جوف املوت إىل ملكـوت احليـاة؟    حل اهللا القدوس يف

ولكن هذا اجلواب ال يكفي ! بكلمة رمبا، إن شاء اهللا كثريون جييبون على أسئلة كهذه
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ألن احلياة األبدية هي قـوة  . تبتدئ بعد املوت غلط أيضاً كرة أن احلياة األبديةوف. أبداً
فال يسبب املوت حياتك، بل الـروح  . متربر بواسطة دم املسيح اهللا احلالّة اليوم يف كل

وينعش ضمريك امليت، ويدلك على املـسيح محـل اهللا،    القدس، هو الذي حيل فيك،
   .طايااخل ويعزيك بربه الكامل يف غفران

يف اخلطايا  والقيامة من بني األموات. والروح القدس ال يضج وال يصخب إذ حيل فيك
ويتمركـز   وهي بواسطة إميانك باملسيح تـتم، . حتدث أحياناً دوء دون أن تالحظها

اإلميـان   إنه بواسـطة . وهذا ما يشهد به اإلجنيل مئات املرات. الروح القدس يف قلبك
باملـسيح، ينـالون    ومما ال شك فيه، أن كل املؤمنني. اة األبديةباملسيح تكون فينا احلي

بواسطة آيات اإلجنيـل   ومن يقرأ الكتاب املقدس، ويؤمن. احلياة األبدية اليوم، ال غداً
إليك أن تتعمـق يف   فنطلب. يف رئيس احلياة، خيترب قوة الروح القدس يف قلبه املستعد

كالم املسيح وسريته، ألنـه   تأمل بفرح يف. األبديةكلمة اهللا يومياً، ألا مفعمة باحلياة 
وال نيب أو مذهب يقدر أن . نفسك وال تقدر أن تنشئ حياة أبدية من. ينبوع املياه احلية

األموات إال هو احلامل يف نفسه  ومل يقم أحد من بني. يساعدك إال املسيح، فهو املخلص
منه انسكاب روحه يف قلبك امليت،  بإنه احمليي احلق، فأسرع إليه، واطل. ملء حياة اهللا

  .فتمتلئ مبحبته، ألن حياته ليست إال حمبة

  تبدو الحياة األبدية فّي؟ آيف 
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. أدرس سريته فتعرف فضائله وصفاته اليت يضعها فيـك . احلياة األبدية يف املسيح ننال
 ألعدائه وقال. ومل يكذب وعاش عفيفاً وديعاً متواضعاً ورحيماً بال لوم لقد أحب اخلطاة

فالروح احلق يفتح عينيـك جلـالل   . ووبخ أصدقاءه لضعفهم ليخلصهم احلق باحملبة،
  .يبتغي روح اهللا أن يعمل فيك املسيح، لتعرف ماذا

أمـا  . كمهلك ديان إنه يفتح فاك للصالة، وقد كان اهللا بعيداً عنك من قبل ظاهراً لك
روحه فيـك،   ويسكب من. ناكاآلن، فأصبح القدوس مبصاحلة املسيح قريباً منك، وتب

ألن احليـاة   .إفرح ولل ألن روح اهللا يعلمك أن تدعو اهللا أباك. لتولد ثانية من حمبته
وحياته،  وابنه الوحيد يشركك يف حقوقه وقواه. األبدية، ال تصدر منك، بل منه باحلق

 هل تتكلم مع أبيك الـسماوي، وهـل  . ويدعوك أخاً له، ألن أباه سكب حياته فيك
 رف حمبته احلنونة؟ فاملسيح قد وهبك حىت القدوم إىل اهللا، فلماذا تتأخر يـا أخـي  تع

 ومـن . العزيز؟ واحلياة األبدية تظهر فيك كتعزية، ألن الروح القدس هو معزي فؤادنا
صار  وحياة اهللا تؤكد لنا أنه. يؤمن باملسيح يدرك أن املصلوب قد حما ذنوبنا كلها بدمه

ولكنـهم ال   ومجيع الناس قد تربروا مبوت ابن اهللا،. تربيرنا قد متلنا سالم مع اهللا، ألن 
يقـني وال   ألنه ال. يعلمون امتيازهم، حىت يؤمنوا باملخلص، وحيل الروح القدس فيهم

  .إميان إال ذا الروح

. األبدية كلمـة حمبـة   وتقدر أن تقول بدل احلياة. فالروح القدس ليس إال احملبة اإلهلية
«حم اَللّهتثْبي ةبحي الْمف تثْبي نمةٌ، وب يهف اللّهو ي اللّه٤:١٦ يوحنا ١(« ف).  
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معىن هذه اآلية،  وإنك أيها األخ حتتاج إىل كل حياتك احلاضرة، واليت يف األبدية لتفهم
 حقاً من بني األموات، ادرسها، وعشها واختربها، فتعرف قيامتك. ألا ممتلئة مبجد اهللا

احلياة األبديـة ال   هل حتب عدوك؟ هل تغفر لزمالئك؟ إن. ملالقاة ربك والشركة معه
ويغفر ويصرب، هكـذا   تعرف انتقاماً وال بغضة وال حقداً وال رفضاً، ألنه كما اهللا حيب

  .يعيش املولود من حمبة اهللا يف ملء نعمة أبيه

. هي احلقـة  اهللا وحدهاحياة . كل حياة أخرى خالية من احملبة هي ظلمة وجهنم ويأس
جيدونه، ألنـه   وإن كثرياً من الشبان يطلبون اليوم معىن حليام ومستوى لتفكريهم، فال

. هـذا  املسيح وحده يستطيع. ليس فيلسوف وال حزب، بقادر أن مينحك حياة صاحلة
فليس  .ألن روحه يوقظك من األموات يف الذنوب واخلطايا، وينعشك إىل حياته املقدسة

اهللا، يف  هو النهاية، كأن الوجود ال معىن له، بل حنيا دائماً وأبداً يف شـركة مـع  املوت 
  .واملوت ال يفصلنا عنه بتاتاً. املسيح يسوع

  لماذا يموت المسيحيون؟

  رغم ثبات الحياة األبدية فيهم؟ لماذا يموت المسيحيون

احليـاة  بفعل وسوسات الشيطان، أن تسأل نفسك مـاذا تـنفعين    قد خيطر يف بالك،
جسدي امليت كتل احلجارة والتراب؟ كذلك كـل   األبدية، إن طمرت وأهيلت فوق

  الديدان، فأين إميام وحيام األبدية؟ القديسني ميوتون، وتفسد جثثهم وتأكلها
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اجتمـع   هل بلغك خرب املسيحيني األولني حني حفروا قبورهم حول الكنيسة، وحـني 
 ديب مدينة األموات حتت األرض؟ فـإن بعـض  املؤمنون املضطهدون يف روما يف سرا
املـسيح،   ألننا ال خناف من املوت ألجل إمياننا يف. الكنائس مبنية حىت اآلن على القبور
إىل  إننا نـدخل .  وليس للموت حق فينا أو سلطان وال خناف من األموات ألننا أحياء،

اجلسد  لفاسد، ونلبسوخنلع جسدنا ا. القرب كما ندخل إىل غرفة مستقلة لتبديل املالبس
املعرفـة   هذه هي. فديننا هو رسالة الرجاء اليت تغلب التشاؤم واليأس واخلوف. ايد

وقد كتـب   .اخلاصة يف املسيحي، إنه يعيش اليوم يف ربه، ويطمئن فيه حمفوظاً إىل األبد
ونسلك  قد قمنا يف املسيح من بني األموات،: بولس الرسول الكلمة اجلريئة قبل وفاته

 وجلسنا معه يف السماوات، فإمياننا باملـسيح يـشركنا معـه يف   . اآلن يف جدة حياته
ولكـن إميانـك    . واعترافك خبطاياك يف التوبة واملعمودية يعين موتك ودفنك       . مستقبله
فهذا هو لب اإلجنيـل،  . ابن اهللا وقيامته ايدة حيررك ويقيمك إىل احلياة األبدية بصلب
  .قام من بني األموات، ويسلك يف ملء احلياة األبديةاملؤمن يف املسيح قد  أن

باملسيح مـن   افحص نفسك، أال تزال ميتاً يف الذنوب واخلطايا، أو هل أقامك إميانك
روح  عبودية الشر واملوت؟ فالروح القدس هو عربون األبدية فيك وحيث تثبـت يف 

  اجلـسد قطعـاً  الرب وإجنيله املقدس ال يتغلب عليك أحد بغسل الدماغ، أو تقطيع
ولن متوت إن ثبت يف     . وأجزاء، أو باألكاذيب اخلادعة، ألن روح احلق هو روح احلياة         

ال تتهرب من السؤال، هل تعيش أنت أبدياً اليوم، أو متكـث يف عبوديـة   . ربك روح
  واخلطايا؟ هل متركز املسيح يف قلبك، أو ال تزال أنانياً فاسقاً؟ املوت
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 يعيش األموات؟ آيف

احلياة بعد املوت، ألن اهللا األزيل أوجد يف حكمته هوة عميقة بـني   ف كثرياً عنال نعر
ومن يتجاوز هذا الفاصل ويتصل باألموات واألرواح، يسقط سريعاً  .األحياء والراقدين

وينال قصاصاً أليماً يف الدينونة، ويفقـد احليـاة األبديـة،     إىل اضطراب نفسي عظيم،
  .يرةالشر ويرتبط باملوت واألرواح

على أن مـؤمين   واملسيح يؤكد لنا أن اهللا ليس إله األموات، بل إله األحياء وهذا يدل
واد، وقد ظهر موسى  العهد القدمي، كإبراهيم وموسى وإيليا، هم ممتلئو احلياة األبدية

كمـا  ) ٨:٥٦يوحنا ) وإبراهيم رأى والدة املسيح. وإيليا للمسيح على جبل التجلي
  .(١٦:٢٢لوقا (سكني يف حضن إبراهيم ارتاح لعازر امل

به سوف يشبهون  وقد أخربنا املسيح، أنه يف اآلخرة، ال يوجد رجال ونساء بل املؤمنون
  .مالئكة اهللا ايدة، الذين خيدمونه بفرح ومحد

بدمه، وعزى  واألساس والسبب اجلوهري لراحة املؤمنني يف املسيح أنه طهر ضمائرهم
وسلكت  ت من غفران خطاياك؟ وهل ثبت يف حمبة اهللا عملياً،هل تأكد. ذهنهم بروحه

 يف طهارة روحه، وصرفت أيامك باالستقامة؟ ارجع إىل املصلوب وتب نادمـاً علـى  
ألنـه بـدون حيـاة اهللا       . آثامك، لكي يطهر دمه شعورك الباطين وتغلب حمبته خبثك        
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بر املـسيح يـربرك إىل   و. للمؤمن، ال جتد راحة يف هذه الدنيا وال يف اآلخرة املوهوبة
  .قبلت تربيره املنعم عليك األبد، إن

ومل حيفظوا من  لكن ما هي حالة األموات بدون املسيح؟ إم مل ينالوا غفران خطاياهم،
جيدون راحة  وال. لذلك يتجولون مضطربني يف فيايف اخلوف. شكاوى الشيطان وتعذيبه

يقـدرون أن   وال. ن يف ندامة أبديةألنفسم فكأم يف جهنم، حمرومون من اهللا ويعيشو
. يف نفسه فيظهرون كأرواح شريرة، ألنه ليس إنسان صاحلاً. ميوتوا رغم تشوقهم للفناء

املوت  وكل من ال يتجدد بفداء املخلص، يبدو يف جوف. وشره يشهر ظاهراً بعد القرب
املـسيح إىل   ألن من مل ميت عن كربيائه يف اعتراف خطاياه فهو مل يقـم يف . روحاً جنساً
  .(١٦:١٦مرقس (« يؤمن يدنْ من آمن واعتمد خلَص، ومن لَم»ولكن . احلياة األبدية

قـد دعـاك    أن املسيح. وال تنس إىل األبد أن إميانك خلصك، وليس أعمالك الصاحلة
مـة  وكل .بنعمته من بني اجلماهري امليتة يف الذنوب، ونقلك إىل ملكوته وقوته وحياتـه 

املـوت   الكنيسة ال تعين إال شركة األحياء يف روح املسيح، الذين انتشلوا من سـلطة 
   األبدية؟ هل أحيتك كلمة املسيح، وحفظتك نعمته يف احلياة. بواسطة كلمة اهللا احلية

يف منـازل   وهناك يعيش املؤمنون. ولسوف ختترب بعد موتك أن رحاب املسيح حقيقية
وطننـا    أبيه، وشهد لنا بكل وضوح قبل انطالقه بوجـود وقد صعد املسيح إىل. أبيهم

جيتذبنا إليـه   ويريد ابن اهللا أن. فمكانك عند اهللا جاهز، إن ثبت يف املسيح. السماوي
الروحاين هذا،  وجسد املسيح. ألنه حيبنا، وجعلنا بواسطة روحه القدوس أعضاء جسده
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وماتوا عـن   .شركة القديسنيهو سر نصرنا فليس املسيحيون أفراداً فقط، بل خيصون 
وبـدون  . تسقط أبداً وهذه احملبة أبدية، وال. أنانيتهم الفاسدة، ويثبتون يف احملبة اإلهلية

  .اإلنسان هذه الشركة يف احملبة وتواضع املسيح، ال توجد حياة أبدية يف

العـامل  بالفادي من ضيق  وكما أننا يف املوت نبقى مرتاحني يف املسيح، هكذا نقلنا إمياننا
فـي  . ليكُونَ لَكُم في سلَام« :إىل سالمه، كقوله، الذي يلخص تعليمه يف إجنيل يوحنا

نلكو ،يقض كُونُ لَكُميالَمِ سقُوا الْعث :الَمالْع تغَلَب ا قَد١٦:٣٣يوحنا (« أَن).  

ألننا يف املـسيح   .يةفتدرك سر احلياة األبد« يف املسيح»الحظ من العهد اجلديد العبارة 
ومنوت وسنحيا فيـه   .أصبحنا خمتارين مدعوين متربرين أحياء خداماً آتني بثمار روحية

وملكوتـه الـذي    فاملسيح املقام من بني األموات، هو نفسه رحاب سلطان اهللا،. حتماً
روحاين يعيش  إنه يتحقق يف الناس العائشني يف قوة الروح القدس، ألن كل. نعيش فيه

مـرة أن   ويشهد العهد اجلديد لك أكثر من مائة ومخس وسبعني. سيح ويثبت فيهيف امل
 فلست حتيا أنت، بل املسيح حييـا فيـك، وقـد   « يف املسيح»كيان املؤمنني مضمون 
الْأَشياُء الْعتيقَةُ . جديدةٌ إِنْ كَانَ أَحد في الْمِسيحِ فَهو خليقَةٌ». أصبحت جزءاً يف احملب

 قَدتضم .ارص ذَا الْكُلُّ قَدويداً هدفمن يدرك سر جـوهر  ). ٥:١٧كورنثوس ٢(« ج
بولس، ويعيش يف احملبوب، ميتلئ بالشكر واحلمد  جسد املسيح يف إجنيل يوحنا ورسائل
وال تظنن أن احليـاة األبديـة   . من بني األموات والسجود، ألجل غىن األبدية يف املقام

شركتك مع املسيح، ويف شـركة املـؤمنني    بل تكون لك يففيك، هي ملكك اخلاص، 
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حللول املسيح فينا، ولكن ال ميكن ألحد أن  كما أن اخلبز يف العشاء الرباين يرمز. فقط
   .ويشتركون يف جسد املسيح يأكل الرغيف كله بل اجلميع يشتركون فيه،

ضاءه إىل وحدة أع فاملسيح يوحد. هكذا خنص بعضنا بعضاً، كما أجزاء الرغيف املكسر
انطوائية وال متكـربة، بـل    املفديني وجيش احملبني، ألن حياته األبدية ليست أنانية وال

  .وحدة وحمبة وخدمات، وشركة يف التواضع والسرور

وتتسلـسل يف كـل    هل اختربت احلياة األبدية؟ إا تتحقق يف شركة حمبة القديسني،
احليـة، حيـث    هم يف الكنيسة السماويةفمن يعيش يف املسيح، يسا. روحاين إىل األبد

حيتاجون إىل  تفرح املالئكة والقديسون بكل خاطئ يتوب أكثر من تسعة وتسعني باراً ال
وحناضـر   وسحابة من الشهود تراقبنا، كيف نطرح اخلطية احمليطة بنا بـسهولة، . توبة

  .بالصرب يف اجلهاد املوضوع أمامنا، ناظرين إىل رئيس اإلميان ومكمله يسوع

األرض، أقـرب   فوحدة أعضاء املسيح الراقدين، والذين ال يزالون عائشني بعد علـى 
نطلـب عونـاً أو    ولكن جيب علينا، أال نتعبد هلم وال. وأقوى وأكثر التحاماً مما نعرف

بل مـع   كما أنك ال تتكلم مع يد أوعنق صديقك. شفاعة من خملوق ولو كان قديساً
نرتكب  فلهذا. جتري القوى واألوامر والدوافع اإلراديةفمن الرأس وحده . رأسه املفكر

إنـه   .خطية إن اتصلنا بالقديسني األموات، ألن املسيح وحده هو خملصنا ومنجينا وربنا
وال  ليست الكنيسة، وال القديسون، وال األحبار،. يستحق وحدة ثقتنا وحمبتنا واتكالنا
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فينا  ، الذي انقذنا من العامل، ويشفعالرهبان والشيوخ خيلصوننا بل املسيح رئيس الكهنة
  .عند القدوس، ويدمينا بواسطة ابتهاله، ويقوي إمياننا بلطفه

 نقوم جسديًا وآيف؟ متى

  ٥٦-١٥:١٢كورنثوس  ١اقرأ أوالً 

العـريس،   وكما أن العروس تنتظر بشوق جمـيء . من حيب املسيح يترقب جميئه الثاين
 هكـذا . ظر العروس عريسها، فهـي ال حتبـه  وإن مل تنت. هكذا ننتظر خملصنا الرحيم

يف  ويكـون إميانـه  . املسيحي الذي ال ينتظر املسيح ال حيبه، وال يثبت يف احلياة األبدية
هل تنتظر خملصك ومنجيك ومنقذك؟ هل تـؤمن مبجيئـه          . خطر أن يضمحل ويسقط   

  الثاين؟

عـث أجـساد   يب فبمجيئـه . إنه سيأيت مبجد وسلطان عظيمني، ومعه املالئكة القديسني
شوق املسيح  والقديسون األحياء يتغريون وخيتطفون ألن. الراقدين املؤمنني من قبورهم

األنـام   وبينمـا ينـوح ويرجتـف   . إىل كنيسته عظيم، مبقدار أنه يسحبنا إليه يف جميئه
وندرك ذا  .اآلخرون، نتقدم حنن املؤمنني حنو الذي نرى يف يديه ورجليه آثار املسامري

  .يد هو احملبة الفاديةأن اآليت ا

البـدء خلـق اهللا    يف. املسيح هو باكورة الراقدين، وقد وضع يف مؤمنيه احلياة األبدية
إىل أجـسادنا،   اإلنسان على صورته، ففي جميء املسيح سترجع صورة اهللا أبينا ايدة
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ـ  عندئذ يلبس. ألن روح قوته عامل اليوم فينا، وحياتنا مستترة يف ابنه شرير جسدنا ال
رجاؤنا، ويف جسده  فقيامته. املسكني جمد اهللا، كما أن املسيح قام جسدياً من األموات

  .اجلديد ظهر ما سنكونه يف جميئه الثاين يف جمد أبيه

الكون انتصاره  عندئذ يرى كل. فمجيء املسيح هو هدف تاريخ العامل والتكميل لقيامته
. املـؤمنني  حصاده العظيم يف مجعـه على اخلطية والشيطان واملوت، وكيف أنه أوجد 

 -املسيح قـام   :وإميام وحمبتهم وسجودهم سيزيد جمده، كما اعترفوا يف حيام الدنيا
اإلهلية شخصياً، واعترفوا  وهم مل يعترفوا بقيامته ايدة فقط، بل اختربوا قوته. حقاً قام

عـرف هـذه اجلملـة    فمن ي . حقاً قمنا-قد قمنا يف قيامة املسيح : مع بولس الرسول
  .ويعيشها فقد وصل العيد الكبري فيه إىل هدفه األمسى

األموات؟ فإن فوزه  هل قمت يف قيامة املسيح من بني: ونسألك يا أخي العزيز مرة ثانية
آمن مبحبتـه،  . حبياته على املوت يصري لك دينونة، إن مل تسلم نفسك له كامالً ليمألك

كـل مجـاهري    وعندئذ تعترف به مع. وأنت فيهفيسكب حياته يف قلبك، ويعيش فيك 
  .املقديني، مشاركاً يف عاصفة احلمد والشكر والتهلل واالبتهاج
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 للكرازة بالإلجنيل هي هيئة إرسالية مسيحية شغفها نشر كلمة          اخلدمة العربية 
وتقـوم  .  أخـرى  العريب عرب اإلنترنت وعرب وسائل إلكترونية      اهللا يف العامل  

زيع الكتاب املقدس جماناً للجالية العربية يف أمريكا الـشمالية وبلـدان            بتو
ى كتـب    باإلضافة إىل جمموعة من األقراص املضغوطة اليت حتتوي عل         .العامل

  .روحية، عظات، تراتيل والكتاب املقدس
  .للمزيد من املعلومات الرجاء اإلتصال بنا

  
  .حيفظكم اهللا وميأل حياتكم بالصحة والسعادة والسالم

  أسرة اخلدمة العربية للكرازة باإلجنيل


