
الرـسالة السةابع 
 

القيــالقيامامة المــجيجية المدةةد  
 

(Arabic - The glory of resurrection) 
 

  ةةددــجيجية المة المامامــالقيالقي: هوعضو مموا اليديثنَح.. عزيزى القارئ
 

ومن إنجيل متى األصشْن والِعثاِماح الحرين نقرأ العددساِد الس: 
 

  ""ليسليسه ه ووه ه هنّنّ أل أل....ناناهه قامه قامكم ١.""ا قاَلا قاَل كم   
 

. أته مريم المجدلية ومريم األخرىتمنيتُ لو استطعتُ أن أرسم بكلماتى صورة للمنظر البهى الذى ر 
الذى د منظر مالك الربحرالح ججرع نقب ر يسعلي ة ومريم  هذا قبل أن تكتحَل أعين. هوع وجلسمريم المجدلي

ختموه بأمر  و.ع أعداء المسيح ذلك الحجر وأحكموا وضعه على باب القبرلقد وض.  برؤية المسيح المقاماألخرى
 .يسوعبين الجسد الطاهر وتالميذ أعدوا الحجر لوضعه حاجزاً . تالميذ المسيح لئال يسرقوه ليالً خوفاً من الملك

 يجلس مالك الرب عليه فيستريح من  يجلس مالك الرب عليه فيستريح من كىكى: : أوالًأوالً. دينِمتع مريى غَرور أخْدوا الحجر لثالثِة أم أنّهم أعتخيلتُولكنّنى 
ععناء درجِةناء درجِةحعليه: : ياًياًثانثان  .. ذلك الحجر الكبير عن باب القبر ذلك الحجر الكبير عن باب القبرح الرب مالك عليهليجلس الرب مالك ة ليجلسة  فى انتظار قدوم مريم المجدليفى انتظار قدوم مريم المجدلي 

ليس هو ههنا ألنّه قام ليس هو ههنا ألنّه قام ""ن رب المجد ن رب المجد إإ: :  لهما لهماقائالًقائالً  ..بارالسارة أخبار القيامة المجيدةبارالسارة أخبار القيامة المجيدةومريم األخرى ليبشرهما باألخومريم األخرى ليبشرهما باألخ
 .إعالن سماوى  أعظم.."" القبر الفارغ القبر الفارغعلن عنعلن عنكان الحجر بمثابة منصة جلس مالك الرب عليها ليكان الحجر بمثابة منصة جلس مالك الرب عليها لي: : اًاًثالثثالث  ..""ا قالا قالكمكم

 إنها.  إلى دهر الدهور ومن سيلحقون بل لكلِّ من سبقوا ِمن أجياٍل ومن لحقوا.ليس لمن عاشوا منذ ألفى سنة فقط
   ٢.ةالبشري  لفداءاء وج تنازَلهذا الذى . فى القبرنهودفصلبه  بعد .بالقيامة المجيدة البن اهللا  الفرحبشارة

 

 بس وال يح.ء والرفض الذى اتخذه اليهود ضدهلقد مات المسيح ولكن لم يكن السبب نتيجة موقف العدا 
اليهود بخطٍة من إبليس  ولم تكن علة موته مؤامرة أحكم تدبيرها .اداً من أجل مبادئ كسائر الشهداءموته استشه

 يسأل  وقد.نافى مع الحقّ المعلن فى اإلنجيل إن هذه مفاهيم خاطئة تت.فيذ حكم الصلب عليهوبعون من الرومان لتن
أين جاءت تلك المفاهيم الخاطئة؟: ائٌلس ن هو يسوع المسيح جاء.ِمنإنّه ابن. ت نتيجة جهل بم راهللا الذى به س 

  ىىضع نفسضع نفسأأ  ىىنّنّ اآلب أل اآلب ألىىحبنحبنلهذا يلهذا ي"": وعس يبالر  قوُل األصحاح العاشر يوحناجاء بإنجيل لقدو .اآلب السماوى

  ٣.""يضايضاأأن آخذها ن آخذها أأ   سلطان سلطانىىضعها ولضعها ولأأ  ننأأ   سلطان سلطانىىلل  ..ىىنا من ذاتنا من ذاتأأضعها ضعها أأ   بْل بْلىى يأخذها منِّ يأخذها منِّحدحدأأليس ليس   ..يضايضاأأآلخذها آلخذها 
 

 حتى بذل ابنه  حتى بذل ابنه  اهللا العالم اهللا العالمحبحبأأنه هكذا نه هكذا ألأل"":  األصحاح الثالث تلك اآلية الذهبية بإنجيل يوحناكذلك وجاء 
 بل  بل .. العالم العالملى العالم ليدينلى العالم ليدينإإ اهللا ابنه  اهللا ابنه  يرسْل يرسْلنه لمنه لمألأل  .. يؤمن به بل تكون له الحياة االبدية يؤمن به بل تكون له الحياة االبديةنن م م ال يهلك كّل ال يهلك كّلىى لك لك..الوحيدالوحيد

وعن ابن اهللا   ٤""..هللا الوحيدهللا الوحيد باسم ابن ا باسم ابن ا يؤمن يؤمن لم لمنهنه أل أل دين دين قد قدؤمنؤمن ال ي ال يىى والِذ والِذداندان به ال ي به ال يؤمنؤمن ي يىى الِذ الِذ.. به العالم به العالمصصليخِلليخِل
  .. هللا هللان يكون معادالًن يكون معادالًأأ خلسة  خلسة كان في صورة اهللا لم يحسبكان في صورة اهللا لم يحسب  ذذإإلذي لذي اا"":  بالرسالة إلى مؤمنى فيلبىكتب الرسول بولس

 حتى  حتى طاعطاعأأه وه و نفس نفسنسان وضعنسان وضعإإجد في الهيئة كجد في الهيئة كذ وذ وإإوو  .. صائرا في شبه الناس صائرا في شبه الناسخلى نفسه آخذا صورة عبٍدخلى نفسه آخذا صورة عبٍدأألكنه لكنه 
  ىىن ِفن ِف باسم يسوع كل ركبة مم باسم يسوع كل ركبة مم تجثو تجثوىى لك لك..عطاه اسما فوق كل اسمعطاه اسما فوق كل اسمأأيضا ويضا وأأاهللا اهللا  لذلك رفعه  لذلك رفعه ..الموت موت الصليبالموت موت الصليب

السماء ومالسماء ومنعلى األ على األن رض ومرض ومنرضرض األ األ تحتَ تحتَن..  ويأأ لسان  لسان  كلُّ كلُّعترفُعترفُوينني ي سسوعوعالم الم سيح هو رسيح هو رب٥"".. اهللا اآلب اهللا اآلبمجِدمجِد ِل ِلب  
 

 التالميذ لم.مسيح من األموات فى اليوم الثالث السيد اللقد قام أن يكونوا متوقعين حدوث القيامة  والعجيب 
وال على استعداد أن يِمصدقوها إذا سعاوا عنه .فممن األحداث التى انتهت بالصلب،ا مر  أضاعت آمالهم هباء 

                                                
   إلى اإلنجيلإلى اإلنجيل  استمعاستمع               ،           ٦ : ٢٨ إنجيل متى ١
 ٢ : ٢٨ إنجيل متى ٢
 ١٨  - ١٧ : ١٠ إنجيل يوحنا ٣
 ١٨  – ١٦ : ٣ إنجيل يوحنا ٤
 ١١ - ٦ : ٢ رسالة بولس إلى فيلبى ٥
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وهو تتويج . إلى اللحظة األخيرة كانوا متمسكين بهدٍف وضعوه نصب أعينهمإنّهم . وأفقدتهم أمانيهم وأحالمهم
وا لذلك تركوه وهرب .أساءوا فهم قصد اآلب السماوى من إرسال االبن الوحيد  أنّهم ولم يدركوا.يسوع ملكاً أرضياً

 على ه أصرت على أنّ. واهتزت شخصية بطرس أمام جارية.سارع يهوذا إلى حتفه بشنق نفسهو .أثناء محاكمته
 فانهارت نفسه .أدرك هوَل ما وصل إليِه و. وعند صياح الديك تنبه. فأنكر وسب وحلفَ أنه ال يعرفه.صلٍة بيسوع

  :: ما جاء بإنجيل لوقا األصحاح التاسع وعلى سبيل المثال بوضوحهم سبقَ وأخبرالرب يسوعن إإ .١وبكى بكاء مراً
  ٢.""ويتألّم كثيراً ِمن الشيوخ ورؤساء الكهنة والكتبة ويقتل وفى اليوم الثالث يقومويتألّم كثيراً ِمن الشيوخ ورؤساء الكهنة والكتبة ويقتل وفى اليوم الثالث يقومأنه ينبغى أن يذهب إلى أورشليم أنه ينبغى أن يذهب إلى أورشليم ""
 

 التالميذ  ما سيطر على أذهانإن  وهى أ.يقظةكان أحالم المسيح هو  يسوعن ملك يخلصهم ل أتى .أرضى
 التى  إعالناتُ الرب لهم عن األحداِثكى تستقر فيه الذى عاشوا فيه لم يعط مكاناً  والحلم.من استعباد الرومان

ون إلى بيالطس  اجتمع رؤساء الكهنة والفريسيفلقد. ""عداؤهعداؤهلقد نسى تالميذه كالمه فى حين تذكره ألقد نسى تالميذه كالمه فى حين تذكره أ"" .تتابعت
 بضبط القبر  بضبط القبر  قال وهو حى إنى بعد ثالثة أيام أقوم فمر قال وهو حى إنى بعد ثالثة أيام أقوم فمر))ويقصدون يسوعويقصدون يسوع((يا سيد قد تذكرنا أن ذلك المِضّل يا سيد قد تذكرنا أن ذلك المِضّل "": قائلين

ن الضاللة األخيرة أشر من ن الضاللة األخيرة أشر من إلىاليوم الثالث لئال يأتى تالميذه ليالً ويسرقوه ويقولوا للشعِب إنه قام من األموات فتكوإلىاليوم الثالث لئال يأتى تالميذه ليالً ويسرقوه ويقولوا للشعِب إنه قام من األموات فتكو
 ٣."" عندكم حراس اذهبوا واضبطوه كما تعلمون فمضوا وضبطوا القبر وختموا الحجر عندكم حراس اذهبوا واضبطوه كما تعلمون فمضوا وضبطوا القبر وختموا الحجر:: فقال لهم بيالطس فقال لهم بيالطس..األولىاألولى

 

 لدرجة أنهم لما سمعوا أن يسوع حى وقد نظرته المجدلية . المسيحتالميذ حادثة القيامة المجيدة أذهلت لقد 
نوا يكو لمم و التى لم تكن فى حسبانه. الضباب الكثيفُ الذى صاحب األحداث األليمةمع أنه قد انقشع. لم يصدقوا

 اللذين ظهر لهما . قصة تلميذى عمواس بإنجيله األصحاح الرابع والعشرين وسجل البشير لوقا.يتوقعون حدوثها
 فلم يصدقوا وال  فلم يصدقوا وال ))تالميذتالميذأى باقى الأى باقى ال((ذهب هذان وأخبرا الباقين ذهب هذان وأخبرا الباقين "":  وكتب مرقس عنهما يقول.الرب فى الطريق

  ٤ .""نهم لم يصدقوا الذين نظروه قد قامنهم لم يصدقوا الذين نظروه قد قامألأل  ..يمانهم وقساوة قلوبهميمانهم وقساوة قلوبهمإإخ عدم خ عدم  ووب ووب..حد عشرحد عشر ظهر لأل ظهر لألخيراًخيراً أ أ..هذينهذين
 

   سلمتُ سلمتُىىفاننفانن"": مؤمنى كورنثوس عن القيامة المجيدة يقول برسالته األولى إلى لقد كتب بولس الرسول 
 اليوم الثالث  اليوم الثالث ىى قام ف قام فنهنهأأفن وفن ونه دنه دأأوو  ..جل خطايانا حسب الكتبجل خطايانا حسب الكتبأأمسيح مات من مسيح مات من ن الن الأأيضا يضا أأنا نا أأول ما قبلته ول ما قبلته  األ األىىاليكم فاليكم ف

  كثرهم باقكثرهم باقأأخ خ أأكثر من خمس مئة كثر من خمس مئة  دفعة واحدة أل دفعة واحدة ألوبعد ذلك ظهروبعد ذلك ظهر  .. عشر عشرىىثنثنإلإل لصفا ثم ل لصفا ثم لنه ظهرنه ظهرأأوو  ..حسب الكتبحسب الكتب
  ناناأأ  ىىقط ظهر لقط ظهر لسِِس لل للههنّنّأأالكل كالكل ك  وآخروآخر  ..جمعينجمعينأأسل سل  وبعد ذلك ظهر ليعقوب ثم للر وبعد ذلك ظهر ليعقوب ثم للر..هم قد رقدواهم قد رقدوا ولكن بعض ولكن بعض..لى اآلنلى اآلنإإ

شهد بطرس الرسول فى  و.""ة اهللاة اهللا كنيس كنيس اضطهدتُ اضطهدتُىىنِّنِّألألن أدعى رسوال ن أدعى رسوال هال ألهال ألأأ لست  لست ىىنا الذنا الذأأ  ..صغر الرسلصغر الرسلأأ  ىىننألأل
 عن قيامِة السيِد  أمام الرجال اإلسرائيليين وبقوِة الروح القدس.بكلِّ جرأِة اإليمان يوم الخمسينعظِته الشهيرة 

 ٥"".ههنْنْ ِم ِمناً أن يمسكناً أن يمسكمِكمِك م م يكن يكن إذ لم إذ لمتِِتوو الم الماعاعضاً أوجضاً أوج ناِق ناِق اُهللا اُهللاههالذى أقامالذى أقام"": المسيح من األموات قائالً
 

 محكوم عليه بالموتن اإلنسان ال ويفى حقّ العدل اإللهى ِم.شريعة اهللالقد مات المسيح لكى يتمم مطاليب  
 . وأقيم ألجل تبريرنا. على الصليب نائباً عنّا مات المسيح باختياره ليحمَل آثامنا.لعصيانه وتعديه على وصايا اهللا

 ونصبح .س فى قلوبنابالروح القد ويحُل المسيح .خالصاً من خطاياناوباإليمان بالمسيح المقام من األموات نناُل 
  ٦.بدية مع المالئكِة األطهار والقديسين األبراروننال الحياة األ . العجيبنتمتع بسالمهوخليقة جديدة فيه 

 

 . المجانىكخالصأشكرك من أجل حبك العجيب و.. أبانا السماوى: أدعوك أخى لترفع قلبك مصلياً معى 
آتى  ٧.ىجل تبرير وأقيم ألاىجل خطايأ من  نفسهلم أسىالِذ . المسيح يسوع ومخلصى فى شخص فادى لىالمقدم
لمجد . اعيا لخالص النفوس العزيزة على قلبكس. متمما لمشيئتك. ألحيا حسب ما يرضيك  من لدنكراجيا قوةإليك 

 .ارجاً خَهرجمن يقبل إلى ال أخْ: ن قلتَ وعِدك يا ممتكالً على . فى اسم يسوع صالتىأرفع. اسمك العظيم القدوس
 

 :  إن أردتَ سماع تلك الرسالة أو غيرها ستجد ذلك فى.. أخى القارئ العزيز
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 ٧٢  - ٦٦: ١٤ إنجيل مرقس ١
 ٢٢: ٩ إنجيل لوقا ٢
 ٦٦ - ٦٢: ٢٧ إنجيل متى ٣
 ١٤ - ١١: ١٦    إنجيل مرقس                              ،             ٣٤ – ١٣: ٢٤ إنجيل لوقا ٤
 ٢٤: ٢سفر أعمال الرسل     ،     ٩ – ٣: ١٥سول األولى إلى مؤمنى كورنثوس رسالة بولس الر ٥
٦
 ١٧: ٥سول الثانية إلى مؤمنى كورنثوس رسالة بولس الر 
 ٢٥: ٤ رسالة بولس الرسول إلى مؤمنى رومية ٧
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