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 تدر�ب أسايس 
 ) اثلا�شخص املسيح وعمله (اجلزء : ٤املحارضة 

 أر. يس. سربول 

نواجه معضلة  ،  لقانون اإليمان  ينما نتابع نظرتنا العامة� و،  يحيةألسس العقيدة املس  يف هذه املحارضة من دراستنا 
قانون    صلبفعًال  إىل ما �شلّك    �ب أن أنتقل رس�ًعا ،  يف وقتنا الوج� مًعا   قانون اإليمان  بغية تغطية اكفة بنود .  هنا 

َّ    ما يتعلق بعلم املسيحيةيف   دلينا اجلزء املتبيّق .  ابلعد املتعلق بعمل املسيح،  اإليمان   .بيالطس ابلنطي  م يف عهدهو "تأل
وأيًضا  ،  وجلس عن يم� اهللا اآلب  .وصعد إىل السماء  ،وقام يف ايلوم اثلالث  .حيمونزل إىل اجل  ،صلب ومات وقرُب
  تقديم نظرة اعمة وج�ة ، إذا أم�ن  ،وأر�د أن أحاول .املسيح  ق بعملهذا لكه متعلّ . "واألموات يأيت يلدين األحياء

يتعلق باألوجه أننا أعددنا دروًسا ،  �رث تعقيًدا لألمرألا  يف ما  من أوجه عمل    تتناول تفصيًال لك وجه  أخرى   بما 
 .  إىل آخره ، مثل الصلب والقيامة والصعود   شيواًع األ�رث   األوجه ، املسيح

مع   وغ� رسمي� أ�رث فأ�رث  أ�رث فأ�رث و�ما ترون، رصنا عفو��. وضوع الغوص يف امل قبل   قول أمر آخر أيًضا، يلعَّ 
وملا ، ر�طة عنق وهذا أل� كنت قد وضعت، أ� ال أضع ر�طة عنق وهذه املرة، تالحظون. يف هذه السلسلة وصنا غ

يف    ذلا طلب م� املهندس ،  املوجودة هناك  والشاشات  مع األلوان  اكنت ر�طة العنق ختلق فوىض   شّغلوا الاكم�ات
  أن أساعدلك� أحاول    بال ترتيب هنا مع�م  ن أ�ون أإًذا، أنا ال أحاول  .  أن أنزع ر�طة العنق  ادلقيقة األخ�ة 

 . املهندس�

قلت إ� سأتطرق إىل  .  بيالطس ابلنطي"  يف عهدتألّم  "  اذلي يبدأ بعبارة،  من قانون اإليمان  ذلك اجلزء يف  فلنتأمل  
أنا أسأل نفيس    .األ�رث إثارة للجدل األمور  من    هذا واحد  ،و�النسبة إيل.  اذلي تث� التساؤالت  قانون اإليمان  أبعاد
 
ً

  ا لو أن شيئًا لم �دثكم"  فوًرا إىل آالم املسيح؟  ،من االعرتاف بميالد �سوع   فجأة  "ملاذا ينتقل قانون اإليمان  أوال
حياة  ىلع  أهمية كب�ةلق تع وعقائد الكنيسة أن العهد اجلديد والكنيسة األو� �ن نعلم طبًعا .  ب� الوالدة واملوت 

اليت   رشط أسايس ل�بيحة واتلقدمة  ل�ن حياة طاعته الاكملة،  هو اذلي يفدينا   �سوع موت  ببساطة    ليس  . �سوع 
 .  من الوالدة إىل اآلالم ننا �د هذا االنتقال املفائجإ ل�ن علينا القول هنا . ىلع الصليب مها كفارة عنا يقدّ 

 هل �ساءلت يوًما مثًال   .لاإل�ي   ح رجزء من ف  إنه،  يف الكنيسة األو�  ليس أمًرا سلبيًا   ل�ن االعرتاف بآالم املسيح 
ن ل�ن م،  يف تار�خ العالم من ناحية  وهو ايلوم األ�رث سواًدا  العظيمة هذه التسمية؟  ملاذا نطلق ىلع يوم اجلمعة

،  ب� الوالدة واملوت   وهو أنه يوجد رابط،  قانون اإليمان أمًرا مبهًجا   بأسلوب ما، يبّ� نلا .  إنه يوم الفداء  ناحية أخرى 
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  بابلوذي   وليس كمن يقتدي،  يف خيبة أمل  وليس كمن يموت ،  ليس كبطل مأساوي ،  �سوع ودل يلموت   نأو  وه
 .  ولفدائنا نلا  اهللا اكن ضمن مقاصدل�ن موته  ، واملأساة و�ستسلم حلتمية املعاناة

  أنه من   معلن  ألننا ،  قانون اإليمان آالم �سوع   ال يتعلق �سبب ذكر   بالنسبة إيلَّ   إثارة للح�ةل�ن السؤال األ�رث  
تم إعطاء .  "عهد بيالطس ابلنطي"  ما سبب ذكر  ل�ن؛  فداؤنا مضمون ،  من خالل "فيا دولوروزا"،  خالل اآلالم

يف   سبب إعطاء ذلك ماكنة م�ة   �ن ال نعرف باتلأ�يد ،  هناك تضارب يف األمر.  ىلع ذلك تار�يًا   أجو�ة �تلفة
أنه.  قانون اإليمان القول  اجلواب ادلائم هو  تألم يف عهد بيالطس ابلنطينإ  عرب  معاناة �سوع    فهذا يضع فوًرا ،  ه 

  اكن سّد أفواه الغنوسطي�   إىل شخص علما� معروف  و�عتقد ابلعض أن سبب اتللميح.  يف دائرة تار�خ العالم  وآالمه
الطس يأن بو�ما . عن ساحة تار�خ العالم سيحامل ملوفصل ع ،أهمية �سوع  اذلين يميلون إىل روحنة، وادلوسيتي�

  هذه إشارة إىل األساس،  سجالت تار�خ العالموفق    بل إنه شخصية علمانية معروفة،  شخصية يهودية  ليس �رد 
  وى حقبة إننا نعيش يف أق  ألن بعض املؤرخ� قالوا ،  يف اعلم الالهوت ايلوم  خصوًصا   ،هذا مهم.  اتلار�يخ لعمل �سوع 

  تلجر�د اإل�يل   يف الالهوت احلديث   جبميع أنواع املحاوالتقيام  تم ال .  منذ القرن اثلا�  لغنوسطية اجلديدةمن ا
ما  ،  أو يف العالم ما وراء الزم�  ووضعه يف بعد وجودي  اتلار�يخ  لفصله بعنف عن السياق،  من الطابع اتلار�يخ

 .  الهوت اخللود  مانرودولف بوتل�سميه 

األ�رث    الاكمنة يف هذا العمل  إىل السخر�ة  باهت االنتواآلخر يلف  .اليت تم تقديمها   هذا واحد من األجو�ة املحتملة
من اللكمة    من أين �شتق لكمة "حاسم"؟.  حياة �سوع األ�رث حسًما عمل  ،  والحظوا اللكمة اليت استعملتها .  حسًما 

نرى ،  ل�ن يف هذه اللحظة من اتلار�خ.  مفرتق طرق  الصليب يضعنا أمام.  و� تع� صليب،  "كروسيس"  ينيةالالت
ومجيع العنارص    واملحاكمة  �دًدا، اتلحقيق املطّول.  ىلع طول الطر�ق  عنارص املشار�ة البرش�ة  أنواع  احية شىتمن ن

ح� نقرأ    من وجهة نظر معينة  و�بدو كما لو أنه،  و�يالطس،  لسنهدر�ن وغ�هموا   مثل ه�ودس وقيافا ،  البرش�ة
اجلديد رسد   قد  ،  وت �سوع وآالمهمل  العهد  اللك  العهد اجلديد .  أرشاراس  نأماكئد    الل تم من خأن    يبّ�   ل�ن 

.  مقاصد اهللا السيادية اللكية  فئة  فه ضمن تصنيل�ن تم  ، لم يتم صدفة  أن هذا احلدث يف تار�خ العالم  بوضوح تام
ْن �َُسلََّم اْ�ُن اِإل�َْسانِ "

َ
ُكتُُب "�ب أن  ،  "يَنْبيَِغ أ

ْ
  ذهابه  ىلع رضورة   إطالع تالميذه   مراًرا   �سوع نفسه حاول.  "تُْ�َمَل ال

من    اذلي يتمم الفداء  مفهوم عناية اهللا  نا شديد ه  إًذا، �ن نرى بوضوح  .و�موت   ليك �ُسلَّم إىل أعدائه  إىل أورشليم
تم  ،  ىلع القوى السياسية البرش�ة  وانتصار سيادة اهللا  .إىل آخره   ،مثل يهوذا وقيافا ،  لألرشار  خالل انلوايا الرش�رة
 .إىل بيالطس ابلنطي ضية العر اإلشارة  اتللميح إيله عرب هذه
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:  وتتم ترمجة ذلك �سهولة.  "بابلياك ب�سونا"  دور  اكن ايلهود �سّمونهإنه �شغل ما  ،  س�شأن بيالط   ثمة أمور أخرى مهمة 
عن وجهة انلظر    ل�ن ح�م بيالطس هو ح�م يعرّب   ،هو ال يعمل �فرد خاص  ."إ�سان يتعاىط الشأن العام"

إنه ،  "ُهوََذا اِإل�َْسانُ "  "،إي�اهوما "ناحية قال    من  وما هو ح�م بيالطس؟.  لعالما  يف  علمانيةة  �كمألىلع    القانونية
 .  براءة �سوع  تم إعالن  العام هذا   إًذا، من كريس ادلينونة. و�علن براءة �سوع باستمرار يلفت االنتباه إىل �سوع 

و�العبد  ،  املتعلقة باملسيح  يمعهد القد نبوات ال  .وللكنيسة األو�   ،ر�ما اكن أ�رث أهمية لليهود   ل�ن ثمة عنرص آخر
بأن   وتفيد انلبوات الكتابية.  املحلةلكنه سيتألم خارج    سيتألم عن الشعب   تفيد بأنه،  الشعب  وحبامل خطايا ،  املتألم

يف   الكفارة  باألرقام والصور يف يوم  إحداث ذلك  تماكن ي  تذكرون كيف.  ليك يُدان  املسيح سيُسلَّم أليدي األمم
  ىلع احلمل   حيث تُلىق خطايا الشعب،  ل�ن ليس دليك احلمل فحسب  .اكن يتم ذبح احلملحيث    يمالعهد القد 

حيث    طقًسا مفّصًال   و�ن الاكهن يؤّدي.  إنه اتليس  ما هو احليوان اآلخر؟.  ل�ن يوجد حيوان آخر،  �تم ذبح احلملو
هل يتم اقتياده إىل    دث للتيس؟ذا � ثم ما ،  اتليسظهر  إىل    ز النتقال خطايا الشعبكرم  ،ىلع اتليس  اكن يضع يديه

اكنوا �يمون   الرب�ةإرسائيل �يّمون يف    �دًدا تذكروا، ح� اكن بنو  .إىل الرب�ة  ؟جّره ال، إىل أين اكن يتم    املذبح؟
اكن يوجد    يف داخله،  و� قلب املس�ن.  املس�ن  اذا اكن يوجد؟م  ووسط �لّة األسباط تلك،  إىل أسباط  منقسم�

 .يف وسط املحلة  اكن يتم ذبح احلمل  نه يف يوم الكفارةإحيث  ،  اذلبائح  واملذابح حيث يتم تقديم،  قدس األقداس
إىل الظلمة  ،  إىل خارج املحلة  جّره و�ن يتم  ،  عفًوا، ىلع ظهر اتليس،  اكنت توضع ىلع ظهر  ل�ن خطايا الشعب

 .  إىل اعلم انلجاسة، اخلارجية

قالوا إنه  .  "ه�ودس يف املدينة".  فحاول الرومان إرجاعه  هود إىل الرومانه ايلاقتادبل  ،  هود د ايلىلع ي  لم يُقتل �سوع 
واحل�م ،  إىل بيالطس  �ودسثم أرجعه ه،  فأرجعه بيالطس إىل ه�ودس،  و�نه خاضع لسلطة ه�ودس،  جلي�

هد بيالطس  هو تألم يف ع.  دية ليست وسائل يهو  وسائل تنفيذ احل�م ،  حىت إن وسائل القتل،  عن األمم  األخ� صدر
.  وليس الصلب  اكنت تقترص ىلع الرجم  عقو�ة اإلعدام  الطر�قة ايلهودية ملمارسة   أهمية ذلك؟ما  .  وُصلب،  نطيابل

  رش�عة العهد القديم   ما يلفت االنتباه إىل أنه يف ظل،  موت �سوع يف رسالة غالطية  ستفاد بولس كثً�ا من وسائلا
  املتعلقة بعقو�ات انلاموس   والصيغة يف العهد القديم .  نجيسعلقة باتلتموقوان�    طه�باتل  متعلقةان�  واكن يوجد ق

الفوائد اإل�ابيةإ  حيث،  اكنت إ�ابية وسلبية انلاموس   ن  السليب .  بر�ت  ؟ماذا   اكنت تدىع  ملن حفظ    والعقاب 
  خارج ماكن االقتياد ، عن �رض اهللا واللعن يع� أن يتم فصلك. لعنات ؟ماذا اكن يدىع انلاتج عن نقض انلاموس 

  وماذا يفعل الرب أيًضا؟ .  هذا تطابق،  "اِرُ�َك الرَّبُّ َوَ�ْرُُسَك ُ�بَ ":  فّكر يف الرب�ة العرب�ة.  بر�ت حضور اهللا  ت�اثف
 بِوَْجِهِه َعليَْك "ييُِض أو  ،  "يَْرَ�ُع الرَّبُّ وَْجَهُه َعليَْك "

اثلانية �    –  "َعليَْك    الرَّبُّ وَْجَههُ َ�عُ "يَرْ .  "ا َو�َْمنَُحَك َسالمً   ُء الرَّبُّ
.  و�رفع وجهه،  ييضء بوجهه  ،يبارك   –  يوجد دلينا تطابق هنا .  "ا َو�َْمنَُحَك َسالمً   بُّ وَْجَهُه َعليَْك يَْرَ�ُع الرَّ ".  "و�رمحك"
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ا  لكم.  الساطعواملتألق    من �د وجه اهللا  ول�نو  باملع� امللموس لالقرتاب  فهم ايلهودي الرب�ة   ماذا يقول ايلهودي هنا؟
  خارج �تمع العهد   إًذا، الر� يف الظلمة اخلارجية  .تفاقمت اللعنة ،و�ما ابتعدت  ؛الرب�ة تعاظمت،  قرت�ت إىل اهللا

و�علّق .  ىلَعَ َخَشبٍَة"  "َملُْعوٌن لُكُّ َمْن ُعلَِّق :  يف سفر اتلثنيةجاء    .يع� أن ي�ون املرء ملعونًا ،  بعيًدا عن أرسة اإليمان
،  نظام العهد القديم   يف  أمر ملعون،  وهو أمر �ظور،  الصلب  عن طر�ق  طر�قة موت �سوع ىلع    س أهمية كب�ةبول

   .تابعة لألمم إنها طر�قة موت 

كحمل    ال �در به أن يقّدم دمه فحسب،  العهد القديم  أي عقاب عصيان ناموس ،  لك اللعنة  إًذا، ليك �مل �سوع 
ي،  الفصح �ُس،  دور اتليس  يًضا أ  تممبل �ب أن  وليس خارج  .  وأن يموت خارج املحلة،  لَّم إىل أيدي األمموأن 

فأين  ،  اذلي بال عيب  سيؤدي دور احلمل  لكنك تظن أنه إن اكن �سوع ،  ىلع يد بيالطس واألمم،  إرسائيل فحسب
ذهب خارج .  يمحىت إنه لم يمت يف أورشل،  بفحس  لكنه لم يمت خارج اهليلك.  يف اهليلك  تتوقع منه أن يموت؟

 . يلحمل اللعنة وتم �سليمه إىل األمم، أورشليم مدينة أسوار

  انلبوات ايلهودية ىلع ضوء    هنا، �ب أن نفهم أهمية ادلفن".  وصلب ومات ودفن.  تألم يف عهد بيالطس ابلنطي"
الرب   املسيحية بارتقاء عبد  اذلّل   هو،  وليس مطلق  ،لك اعمو�ش   .املتعلقة  اتلمجيد  ينتقل من  ال.  إىل  لعهد  �ن 

هو أنذر وتنبأ  ،  ٥٣يف سفر إشعياء  ،  إشعياء  ،متنبأ نيب العهد القدي .  ىلع طر�قة دفن املسيح  أهمية كب�ة  قاجلديد يعلّ 
ماذا  . ألنه بريء، سيجعل قربه مع غ�ه لكن، أقصد أنه سيموت مع األرشار، ومكتوب أنه سيجعل قربه . بتألم العبد

رى هل  .  الر� يف كومة القمامة  روما�؟يف ظل انلظام ال  يهلمجرم املحكوم علل  اكن العقاب الطبييع
ُ

ولم ت�ن جت
�سبب ر�    ئماليت اكنت يف اشتعال دا  إىل كومة القمامة  إىل خارج أورشليم  و�نما تم اقتياده،  اعتيادية  مراسم دفن

ل�ن اهللا  .  العهد اجلديدلكتّاب    للجحيم  الرئيسية  وأصبحت الصورة  ،و� اكنت تدىع "جهنم"،  القمامة فيها يوميًا 
 . بأال يدع تقيه يرى فساًدا اكن قد وعد

الرئيسية العهد اجلديد  ل�ن الفكرة  يب  إىل اتلمجيد  � أن االنتقال من اذلل  يف  القيامةال  يبدأ قبل  ،  دأ مع  بل 
مع  ،  القيامة يبدأ  أول عالمة.  ادلفنإنه  هو  اهللا  ادلفن  ترب�ر  اذلبيحة  ىلع  قبوهل  ال،  ىلع  كون  تمىلع  قد  ىلع    عمل 

مع اجلملة    هذا �لق مشالك .  بدأ بادلخول إىل �ده  إًذا، حلظة إنزاهل عن الصليب.  مل ىلع الصليبأ�،  الصليب
أخر�ات  وأضافت  ،  اإليمان  حذفت تلك اجلملة من قانون  �ن نعلم أن بعض الكنا�س".  نزل إىل اجلحيم: "اتلايلة

يف العقيدة الرومانية    طبًعا أن هذا لم يرد   و�ن نعلم .  ت ثلالثة أياميف حالة مو  إن هذا يع� أنه اكن  مالحظة قائلة
تؤمن بأنه  ،  الاكثويلكية مثًال   مثل الكنيسة   ، بعض الكنا�س.  إىل قانون اإليمان  حًقا ور�ما تمت إضافته ال،  القديمة
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  . إىل اجلحيم  يعأي هبوط موض،  "د�سنسوس أود إنفرنوس"ـاخترب ما يُعرف ب  وقيامته من املوت   ما ب� موت �سوع 
 .  إىل اجلحيم  تفيد انلظر�ة بأنه ذهب "ب� ادلفن والقيامة؟ يف تلك الفرتة املؤقتة "ماذا فعلت روح �سوع  م�سأل ايلو

فيما  ،  القصوى  يلتمم حتمل عقو�ة املوت   إىل اجلحيم  يقول ابلعض إنه ذهب.  حول هذا األمر  توجد نظر�ات �تلفة
أو  ،  قد�سو العهد القديم،  ا هناكاذلين اكنو  األرسى   يف مهمة فداء إلنقاذ  ترًصا إىل هناك من  نه ذهبإآخرون  يقول  

نزول  إن    مثًال   اكلف�   يقول،  يف اتلقليد الربو�ستانيت.  يف رسالة بطرس   استناًدا إىل املقطع املبهم جًدا ،  أي شخص 
أين اكن.  إىل اجلحيم   ن �سوع ذهب فعًال و�،  اكن حقيقيًا   املسيح إىل اجلحيم ىلع    إىل اجلحيم؟  ح� ذهب  ل�ن 

ومات    وُصلب ونزل إىل اجلحيم.  "تألم يف عهد بيالطس ابلنطي  لاكن قال  قانونكتابة ال  اكلف�إن أراد    إًذا  ليب؟الص
وغضب اهللا  ،  من اآلب  وىلع الصليب تُرك املسيح،  اخترب املسيح اللعنة  ألنه ىلع الصليب.  " وقام من األموات  وقرُب

أعتقد  .  هو سؤال سأتر�ه اعلًقا   يفعله ب� األمر�ن   اكن �سوع السؤال املتعلق بما    .ىلع الصليب  هعلي  الاكمل ا�سكب 
،  أو إىل أي ماكن ماثل  ذهب إىل اهلاو�ة  أنا شخصيًا ال أعتقد أن �سوع .  وفهم صحيح ذللك املقطع  أنه يوجد جواب 

َ "  :إنه سيكون قال للص ىلع الصليبحيثما    وع موجوًدا حتديًدااكن �س،  وأعتقد أنه يف ما يتعلق بروحه
ْ

ْوَم تَُ�وُن  ايل
ِفرَْدوِْس 

ْ
 .ذلا سأميض قدًما ، برمتها معّقدة و�صعب حلّها  ل�ن من املؤ�د أن املسألة . "َميِع يِف ال

ة جًدا  مهم  ما اذلي �عل القيامة  ل�ن.  إىل القيامة  من ال�ول إىل اجلحيم  رس�ًعا   قانون اإليماننتقل  ثم بالطبع ي
ع  للمسيحية؟ السؤالسأطرح  إيمان  :بطر�قة أخرى   لي�م  أن ي�ون دلينا  يُعقل  ذو مغزى   هل  بدون   مسييح 

إليمان مسييح    ليست رضور�ة  أن القيامة كحدث تار�يخ  �اولون اإلثبات  ، يوجد الهوتيونيف يومنا هذا  القيامة؟
�ادل انطالقًا ما    األو�من رسالة كورنثوس    الفصل اخلامس عرش لكه.  �تلفة  بالطبع، اكن بلولس نظرة.  ى هل مغز

إًذا، ما  ،  حقيقة القيامة  مشلكة إن�ار ابلعض ،  الكورنيث  تواجهه املشلكة يف املجتمع.  أسلوب "أد هومينوم"  ميه�س
برهانًا    يف املقام األول، إنه يعطينا :  يقترص ىلع أمر�ن  كورنثوس األو�  من رسالة  ١٥  يف األصحاح  يفعله بولس برباعة

لكنه قال .  واختباره هو أيًضا ،  شخص   ٥٠٠و  شهادة عيان الرسل،  كتب  ما   مبنيًا ىلع أساس تتميم،  قيامةمفّصًال ىلع ال 
،  إن اكن كذلك.  قيامة لألموات  فلنفرض أنه ال توجد.  يف حجت�م  قال "حسنًا فلنفكر قليًال ،  "آد هومينوم"  بعد ذلك

وال توجد قيامة    إن اكن املسيح قد مات .  تلفك��م  فلنصل إىل االستنتاج املنطيق  نتيجة ذلك؟  �  ما   فماذا بعد ذلك؟ 
آثار ذلك؟،  لألموات اآلثار؟،  و�عّددها   فما �  إيمان�م عقيم،  خطايا�م  ما زتلم يف  ما �  باطل،  ،  و�يمان�م 

بل ،  ليس هذا فحسب.  إن اهللا أقامه من املوت   ألن�م تقولون للجميع،  وأصبحتم شهود زور هللا،  وعظ�م عقيم
ليس دلي�م رجاء   أحباؤ�م اذلين ماتوا .  هلكوا ،  يف الرب و� أن اذلين رقدوا  ،  أخرى   ساحقةتوجد آثار شخصية  

مات لك  ؟  يف أفسس  ملاذا أحارب حيوانًا بر�ًا "  ثم يغضب قائًال .  "هلم
ُ
"  ألجل صحيت؟   تظنون أ� أفعل ذلك  ؟انلهارملاذا أ

 . امة"لعدم القي رت�نا لآلثار السلبيةولم ي، املسيح من األموات  قامثم يقول "ل�ن اآلن ،  و�عرتض ىلع األمر
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فنحن  ،  وقال "إن لم يقم املسيح.  فتبطلون املسيحية  أبطلوا القيامة،  ل بولسووفق الرس   هل�ن �دًدا، الفكرة � أن
،  نأ�ل و�رشب ونفرح  :األبيقوري   و�مكننا اعتناق قانون اإليمان،  من ب� مجيع انلاس  أ�رث من �ستحق الشفقة

مثل سيف   للك إ�سان  العدو اذلي يرت�ص   ذلك،  لإل�سانأدل عدو  � أن    �ن ادلاللة اإل�ابيةل ".  ألننا نموت غًدا
  و� ما نتعلمه ،  و� ما نقوهل،  اليت تهدد لك ما نفعله  ذروة موتنا الشخيص،  يف لك يوم من أيام حياتنا   ،ديموقليس

  . القيامة  من خالل  يهم االنتصار علت   العدوذلك  ،  اإلبادة  ،هاو�ة الالوجود   بما �سميه الوجوديون  ،بالفوىض القصوى 
   يف العهد اجلديد   ألن القيامة ال تُعترب

ً
�    يعلن أن قيامته  ل�ن العهد اجلديد ،  ببساطة ملنفعة �سوع   حدثًا منعزال

 ة � عالمة وداللةالقيام،  وليس هذا فحسب  .يف قيامة �سوع   إًذا، تم وعدنا بأن �شارك .  ل�ين رقدوا   بمثابة باكورة
، ليس فقط ألجل ترب�ر ابنه  .ألجل ترب�رنا  ،املقدس كما جاء يف الكتاب ،أنه أقيمو، كفارة املسيح هل ىلع قبو من اهللا 

م  و� ايلو ، يبىق اهللا صامتًا   وطوال ثالثة أيام ، و�ُقتل �سوع ، "مذنب" أقصد أن العالم لكه يرصخ، وهذا ما يفعله اهللا
بتعب� .  يربَّرون أيًضا   بل خاصة املسيح  ،لم يربَّر املسيح فحسب  ه لكن.  قربعرب إقامته من ال   يرصخ و�ربر ابنه  اثلالث

 . وال فداء  ال يوجد ترب�ر يف العهد اجلديد آخر، بدون قيامة

خلمس�    متابًعا خدمته األرضية  قم من األمواتوهو لم ي،  ثم قام من األموات.  يبىق دلي ثالث دقائق،  �رسعة،  حسنًا 
وهو  ،  أر�د أن أث� اهتمام�م بذلك.  ث� ثانيةيف غضون ثال   سأحاول قول ذلك.  ماءبل صعد إىل الس ،  سنة أخرى 

  أدخل يف اعلمبأسلوب ما، وأنا  .  اكنت حلظة صعود �سوع   يف تار�خ الفداء  إحدى أهم اللحظات  أنه يف العهد اجلديد
حاسمة جًدا    مة املسيح اليت �إن قيا ،  مللكوت اهللا  باتلوقعات الكتابية  � أقول إنه يف ما يتعلقح،  اهلرطقة هنا 

وليست احلدث ،  يف تار�خ العهد اجلديد  ما قبل األخ�  � نواًع ما احلدث،  ومعتربة إىل أقىص حدود   جًدا  ومهمة
  ، ىل اتلمجيدو�نتقل إ، من اذللرج تماًما � ن القائم من املوت إحيث ، وهو الصعود ، القيامة  ة حدث غ�ثم. األخ�

 .  اكن ذاهبًا إىل عرش السلطة . لوك يلتم تتو�ه كملك امل

ث �لس هناك يف  حي  .اجللوس عن يم� اهللا،  اجللوس   ي� الصعود ما �سميه  يف قانون اإليمان،  ًذا، و�شلك فوري إ
إىل    إىل أين يذهب أيًضا؟،  ل�ن ليس هذا فحسب.  وهو أمر سبق أن ت�لمنا عنه،  والسلطان وامللك  القوة  مر�ز

يف   .يلكون رئيس كهنتنا ،  يلكون رئيس كهنتنا   يلؤدي أي مهمة؟،  اخلية يف السماءإىل الغرفة ادل  ،قدس األقداس
 ، الطقوس اتلطه��ة  أن يمارس شىت أنواع  اكن ىلع رئيس الكهنة  رة يف السنة دلى ايلهود م  ،إرسائيل العهد القديم

  دليّ   .صلّون أن يقبلها اهللاو�نوا ي  ،ت�فً�ا عن خطايا الشعب،  يوم  ٣٦٥ىلع مدى    صاحلة  ليك يدخل و�قّدم ذبيحة
ال عجب يف  .  من لك يوم  يف لك دقيقة  ملحكمة السماء  اخليةيف الغرف ادل  يدافع ع� أمام اآلب  ة اكملرئيس كهن

اذلي ستذهب إيلك    ل�ن إن اكن هذا املاكن،  بدونك  ن�ونأن  ن�ره  و  شتاق إيلكقالوا "سن،  فرحوا   أن هؤالء 
 . ا"وقال "سأعّد ل�م ماكنً . "فتقدم إيله
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لكنه سيأيت من ذلك املاكن  ،  نهاية القصة  عرب القول إنه هذه ليست ،  تعلق باملسيحباعرتاف م  قانون اإليمان  ثم ختم 
سيأيت من  .  الفداء لم تتحقق بعد  الصفحة األخ�ة من تار�خ.  �ب كتابته  ثمة فصل أخ� .  سيأيت من هناك،  نفسه
يف هذا امللّخص    هذا لكه وارد .  العالم  وهو ديّان ،  هو اكهننا ،  كنا إًذا، املسيح هو مل.  يلدين األحياء واألموات  هناك

 . الوج�

 

 تُ كْ ادلُّ 
َ
ُس ؤَ مُ  وَ ول هُ رْبُ . سْ . يِس رْ ور أ   �نَ �، وَ ونِ جُ يِل  اِت مَ دَ خَ  ةِ ئَ يْ هَ  سِّ

َ
  ةِ يسَ نِ كَ   اعةِ رُ  دَ حَ أ

ْ
  �ِس دِّ قِ ال

َ
 St. Andrews(  ورُ دْ نْ أ

Chapel(   ا اكنَ مَ ا، كَ �دَ ورِ لُ فْ   ةِ اليَ وِ د بِ ورْ فُ ا�ْ سَ   ةِ ينَ دِ  مَ يِف   
َ
   يَّةِ لُكِّ لِ   يٍس ئِ رَ   َل وَّ أ

ْ
ْ   تاِب كِ ال ِس قَ مُ ال  Reformation(  الِح ْص إلِ لِ   دَّ

Bible College( َلُِّف ؤَ مُ  وَ هْ . و  
َ
نا الهو�ِ " َك لِ  ذَ ا يِف مَ ، بِ تاٍب كِ   ةِ مائَ  نْ مِ  رَثِ �ْ أ

ُّ
 .)Everyone’s A Theologian( "يُّونَ لك
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