
     ٥٨الة الرسـ
 

ة القيقـوة القيـةقـوـةـامـام!!  
 

(Arabic - The power of His resurrection!) 
 

 ..ـامـةـامـةقـوة القيقـوة القي: نع موا اليديثنَ حوعوضم: ىاِئبأِح

 

 وِمنالِةرسب ولس الرسى األول إلى فيلبصث ناح الثاِلحقرأ العدداِش العر: 
 

""ألعألعرفهرفهوقو ةَةَ وقوقيام هِِهة آالِمة آالِمركَركَ وشَ وشَهِِهتِِت قيام  متشَتشَمبهاًهاًببم ١..""هِِهوِتوِت بم 
 

 لقد قامالم سيح.!ناقضاًناقضاً" !. حقا قامأوج أوج اعاعالم الم وتِِتوإذ لم إذ لم يكن يكن م ناًناًمِكمِك مأن أن ي ي ممسسكِمنِْمنْ  كهه".وخاب رؤساء  ظن 
 بأمر ِمن بيالطس الوالى .اسرر بحط القببوا على ضرص الذين حهؤالءحبكها  ةرؤام مين وفشلتْ والفريسيالكهنِة

 تعقيباً على يسين القد أحد قاَل..ليب على الصِهوِت معقب إلى القبر يسوع المسيحد س إدخال ج بعدلرومانىا
وس اهللا  قدبقاءمنوا  ِليضتو المعرة مؤاموا مقدم عهر وكأنّ القب داخَلسقد المدس الج األعداءسبح: ِحرِصهم الشِديد

فى ظلمةذا بهم وإ.. رة القبلون برؤيذهيفنوا فيِه القبرسيح  الذى دالم وعسم !. فارغاًيإذ أنّه لم جدوا فيه إال ي
األكفانم وعة والِموضِه على رأِسنديل الذى كانليس م وعاًوض عمبعنايٍةلفوفاً األكفان بل م وِض فى مع وحد٢.!ه 

 

 وعسي بالر بقَ إنوأس وضأنِّه لتالميِذح هج خصيصاًاء ليتألم وي صلبوفى اليوم الثالث ي قوم..ا ولكن م 
أوضحهله قولهم فى يثبتْم لمو  عاماًوهقلوبهم بل نسأعلنَلقد  .. تمهله م يومص عدوا مه إلى أعشليم ورأخذ حين 

 إلى  إلى سلمسلمنسان ينسان ي اإل اإلشليم وابنشليم وابنون إلى أورون إلى أوردداِعاِع ص صحنحنها نَها نَ": قم فى الطري وقال له على انفراٍداألثنى عشر تلميذاً
ررؤساء الكهنَاء الكهنَؤسة والكتبة والكتبة فيحكمة فيحكمون عليهِِهون عليبالم بالم ووت ويت ويسلمونَونَسلمهإإ  هلى األملى األمم لكىم لكىي وا بِهوا بِهأأهزهز يوي وي جلدجلدوهوهوي وي صلبصلبوهوهوفى الي وفى الي وم م و

هم دحنفردين و بهم مدِع ويوحنا وص ويعقوب يسوع بطرسبل التجلى حين أخذ الربوعلى ج. ."!!قومقوم ي يالثالِثالثالِث
وتغيرت هيئتهقد امهم وصتْارثياب ه تلمعجداً بيضاء كالثلج وظه رم إ لهيليا معم وسى وكانت سحابة تظللهم فجاء 
صِمتٌو نِة السابقائالح  :هذا هو ابنى الحبيبهذا هو ابنى الحبيب..له له اسم اسم عواواع..فنظر فنظر وا حوا حوولهلهم بغتة ولمم بغتة ولمي ي رروااوأح داًداً أحغي غي رري ي سسوعوعو و ححددهه  
ممععههم وفيمم وفيما هم نازلون م نازلون ا هِمنِمنالج بل أبل أ الجووصصاهاهم أنال الم أن   ييححدثوا أحداًداًدثوا أحبم بم ا أبا أبصصروا إال وا إال رمتى قاممتى قامابن نسان نسان  اإل اإل ابنِمنِمناألم ٣.!واتوات األم 

 

ام الثة أييكل وفى ثوا هذا اله انقض:أجابهم بالقول.. آية ريهم يوع أنس يب الرِمن  اليهودحين طلبو 
 على  على  يقوُل يقوُلا هو فكانا هو فكان وأم وأم!..!..؟؟ههام تقيمام تقيم فى ثالثة أي فى ثالثة أييكل أفأنتَيكل أفأنتَ هذا اله هذا الهىىنِِنربعين سنة بربعين سنة ب وأ وأفى سٍتفى سٍت"  ::قال اليهودف ..هقيمأ
هيكِليكِلهج ج سهِِهدِِدسفلم فلم ا قاما قام  ِمنِمناألموات تذكر األموات تذكر تالميذه وفى الليلة األخيرة عندما ا. فآمنوا بالكتاب فآمنوا بالكتاب!.!. هذا هذاه قاَله قاَل أنّ أنّ تالميذه جتمعالر ب 
مِه تالميِذعح قاَل للفصكلكم تشكّكلكم تشكّ :م لهون فىالليلة ألنّ الليلة ألنّهِِهى هِذى هِذ ِف ِفون فى ه مكتوبه مكتوبأنى أضرب أنى أضرب الراعى فتتبد الراعى فتتبد دخرافُ خرافُد الرعي ة ة  الرعي

ولكنولكنبعد ٤.!! قيامى أسبقكم إلى الجليل قيامى أسبقكم إلى الجليل بعد  
 

 وهنا يشيرالر ِه إلى قيامِتبجيدة الم ..أو !. اإلشارةِه هِذ فاتتهم أيضاًولكنبطرس فى جاب ِهة بذاِتثقة كبير 
   يصيح يصيح أن أن الليلة قبَل الليلة قبَل إنك فى هذِه إنك فى هذِه لك لك اقوُل اقوُل الحقّ الحقّ:: فقال له يسوع فقال له يسوع.. أبداً أبداًأشكأشك   فأنا ال فأنا ال الجميع الجميع فيك فيكوإن شكوإن شك:  لهوقاَل
ديكتنِك تنِكديك رنى ثالثَنى ثالثَرمر ولو اولو ا: : بطرسبطرسقال قال فف  !!اٍتاٍت مرضطررتُطررتُضأن أموتَ أموتَ أن م م عكعكال أنكر ال أنكر كهكذا قال أيضاً هكذا قال أيضاً....ك جميع جميع   

 وعس ي الذى قالهالكالمن إ ..!!ربواربوا وه وهتركوهتركوه التالميذ  التالميذ  وسائر وسائراٍتاٍت مر مره ثالثَه ثالثَ أنكر أنكر بطرس بطرسث أنث أندد والذى ح والذى ح....""!!التالميذالتالميذ
هته نسيوِثِه تالميذمن جهة قيامدح بعد وهوتذكر وِم!..ه ملفتُا يالنظر أن الكتاب الم قدس يسعفات التالميذجل ض.. 

 ده ولكى نكونح هللا والكماُلف ..ت فيهم ليسم صفاٍت لهبينِس  الالكتابو.. ِهِت بحكمالرب يسوع ها عالجوكيفَ
 ٥.كملناهو الذى يو بوصاياه  بِه ونعمَل ونتمثَلالكاملنلتصقَ ب نكاملين علينا أ

                                                
  لى اإلنجيللى اإلنجيلإإ  استمعاستمع                        ،            ١٠: ٣ة بولس الرسول إلى مؤمنى فيلبى  رسال١
 ٢٤: ٢ ، سفر أعمال الرسل ٧ – ٦: ٢٠ & ٣٠ – ١٩: ٢٠ ، إنجيل يوحنا  ٥٣ – ١: ٢٤ ،  إنجيل لوقا ٢٠ - ١: ١٦إنجيل مرقس  ٢
٣
           ١٠ – ٢: ٩ ، إنجيل مرقس ١٩ – ١٧: ٢٠إنجيل متى  
٤
   ٢٨ – ٢٧: ١٤ إنجيل مرقس        ، ١٩: ٢ إنجيل يوحنا 
  ١٠: ٥ األولى  الرسولبطرس   ،  رسالة ٢٨: ١٤قس   إنجيل مر،      ٣٢: ٢٦  ،   إنجيل متى ٢٢ – ١٨: ٢ إنجيل يوحنا ٥
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  ا قالها قالهنسين كالتالميذ منسين كالتالميذ م!..  الفجر جاءت المجدلية وباقى النساء حامالت الحنوطِعنْدفى أول األسبوع  
الرالربولكنّولكنّ  ....!!ه فى اليوم الثالث يقومه فى اليوم الثالث يقومنّنّ أ أبهن ن هووججددن الحن الحججررم م ددححرعن القبر عن القبرجاًجاًر ..ولم ا دخلن لمي جدن جسد يوعس ..!
  ىى الح الحلماذا تطلبنلماذا تطلبن: ناقة وقاال له بر بثياٍبالن وقفا بهنج إذا ر..ض إلى األرنهوه وجاٍت ومنكس خائفاٍت كنوإذ

بين األم؟؟اتاتووبين األم..!..!ليس ليس هو هه نا ولكنّنا ولكنّ هو ههههقام قام !!....وبكلم عتاٍب عتاٍباِتاِت وبكلم لتص لتص حيح خطأ وقعحيح خطأ وقعنفيِه فيِهن قاال له قاال له نن : :اذكراذكرنكيفَ كيفَن كلمكن كلمكن   
وهووهوب ب ععدفى الجليل فى الجليلد !!..كان ي عوزهنكم ا يعأيضاًوزنا نحن الر جخبأتُخبأتُ :كالم اهللا ى إلوعكالم كالم ك فى قلبى لكيال ال ك فى قلبى لكي

 ن ِمب الخوِفبجتمعين أغلقوها لس م تالميذه كانوع حيثُس يب الر جاءغلقة حين مكانت األبوابو ..ككليليأخطىء إأخطىء إ
وِداليه وقفَوفى الو وقاَلِطس م له: "سسالمالملكم لكم ....ولم ا قاَلا قاَل ولمهذا أر هذا أر اهِهاهِهم يديم يديوج نبِهنبِه وجففرح ففرح التالميذ إذ رأو التالميذ إذ رأو ا الرا الرب١."ب  

 

 "ما هبينمما هبينمغير م غير م صدقين دقين صِمنِمنالفر الفر ح وموح ومبجوتعبجن قاَلن قاَلتعله مم له : :أعندكمأعندكمهه هه نا طعنا طعام؟؟ام..فناولوه فناولوه ج ج زِم ِمءاًءاًز ننس س مكٍٍكم  
ممشوىِم ِم وشيئاً وشيئاًشوى ننشه دِِد شه  ععسفأخذ وأكَل فأخذ وأكَللٍٍلس قد امهمامهم قد!!..ثم أخذ ي ثم أخذ ي وضوضححله له م المكتوبم المكتوبعنه عنه فى نام فى نام وس موسى واألوسى واألوس منبياء اء نبي

والموالمزلقد ." !!اميراميرزفتح ذهنه م ليوا الكتفهمبثم أعطاه ة الم إشاربدةء لإلرساليالع ظمى أني ِها باسِموكرزة  بالتوب
ومغفرة الخطايا لجميع األمم مأ ِمبتدنشليم أور..لم شهوداً اختاره تهقيام.. ِمنْ وطلبمهأن ي دينة قيموا فى م

أورشليم إلى أني لبسة وا قواألعالىِمن ..وجاء يو مهمسين و الخملتْ عليال حةقوالتى كانت و داًع ِمنالر ب٢.م له  
 

 "امتأل الجامتأل الجميعميع  ِمنِمنالر الر وح القدسسوح القدوابتدأوا يتكلم أخْ أخْةٍٍةون بألسنَون بألسنَ وابتدأوا يتكلم رفف  ....ىىربهتَهتَباليهود اليهود الذين كانوا م عين فى عين فى جتِمجتِم الذين كانوا م
  ععممسس نَ نَ فكيفَ فكيفَ....!!ين؟ين؟ييليلليلتكلمين جتكلمين ج هؤالء الم هؤالء المميعميع ج ج أترى ليس أترى ليس::ضضععهم لبهم لبضضععبوا قائلين ببوا قائلين بججوتعوتعشليم فى ذلك الوقت شليم فى ذلك الوقت ورورأأ

نحنا لغَا لغَنّنّ ِم ِمدٍٍد واِح واِحكّلكّل  نحنتهتهالتى و لِِل التى ودفي فيد ها؟ا؟ه!!  " ..ولمِما سعة بطرس وا شهادأنالم الذى سيحص لبوهودفنوه قام  ِمن 
واتاألم.. وأنج ميعنب وات العالقديمِده  إتشير وأنّ ..ِهليهالم هو بالر سيح..  

 

  ددعتِمعتِموا وليوا وليتوبتوب: : لهملهم   بطرس بطرس فقاَل فقاَل!.!.؟؟ةة اإلخو اإلخواُلاُلها الرجها الرج أي أيععاذا نصنَاذا نصنَمم " :بهم وقالوا فى قلو السامعونسِخنُ 
  ..واواددح واعتمح واعتم بفر بفرهه فقبلوا كالم فقبلوا كالم..سسوح القدوح القد الر الر عطية عطيةطايا فتقبلواطايا فتقبلواسيح لغفران الخَسيح لغفران الخَ الم الميسوعيسوع  ممكم على اسكم على اسِمنِمن  دٍٍد واِح واِحكّلكّل

وانضوانضممفى ذلك اليو فى ذلك اليو م نحم نحووكانتْ." نفس نفس آالِف آالِف ثالثِة ثالثِةو ع جوآياتٌائب كثيرة تج ِدرى على أيسلى الر .وجالذين ميع 
عاًآمنوا كانوا مِع وكان ندم كّلهشى شتركاًء م. "وكانوكانالر الر بكّل كّلب يو يو م يم يضضممإلى الكنيس ةِِة إلى الكنيسالذين ي الذين ي خلصونونخلص"".. إن ة قيام

وات سيح الماألم هى ِسِمنرجاء كّل رم سيحى علىصَلح  و الميالد الثانىبة هللا البنويسال  فيِهكنسوح ر٣.القد  
 

 ِمننجاة : األولاألول  االمتيازاالمتياز. .قامسيح الم بالمن آمن ما كّل عليهمُلصح امتيازان يدوجيوجدير بالذكر أنّه  
ف ..ةينونَالدبشفاعة يسيحسوالتبرير و  ننال الغفرانوع الملنف ..ة نهلك بل تكون لنا الحياة األبدييقول الوحى :" نم نم

سيشتكى على مختارى اهللا؟ختارى اهللا؟سيشتكى على م.!.!اهللا هو الذى ي اهللا هو الذى ي بربررر.!.!  ممننهو الذى ي هو الذى ي دين؟؟دين.!.!الم الم سيحسيحهو الذى م بْل بْلاتَاتَ هو الذى م بالح بالح رىرىقام قام   
 هو ةة القيامقوب ِه عليُل نحص الذى: الثانى الثانىاالمتيازاالمتيازوو ." !! فينا فينا يشفع يشفعيضاًيضاً يمين اهللا الذى أ يمين اهللا الذى أ عن عن أيضاً أيضاً الذى هو الذى هو..!!أيضاًأيضاً

  وحوح ر ر كان كانوإنوإن" :ه مكتوب إذ أنّ..ٍة على قيام أيضاً نحنُلصحوات نَ األمِمن سيح المة التى بها قامه بنفس القوأنّ
الذى أقامالذى أقامي ي سسوعوع  ِمناأل األِمن موات ساكناًوات ساكناًمفيكم فيكم فالذى أقام فالذى أقام الم الم سيحسيح  ِمنِمناألم وو األمات سيات سيححيى أجيى أجسسادادكمكمالم ئتة أيضاًئتة أيضاًاا المبر ٤.ِ"ههوِحوِح بر  

 

 إنم سيحفلقفلق ..نا حىد قامناقضاً ناقضاًد قام أوج أوج اعاعالم الم وتتو..بطرسَلا قا وكم  الربسفر أعمال الرسلولس : "إذ لمإذ لم  
يكنيكنم ناًناًمِكمِك مأن ي أن ي ممسسكنْنْ ِم ِمكهكذلك .."ه أنحن اهللا باإليمانبناء  لنا فى المف. االمتيازسيح نفس ليسناًمِك مللم وت أن 
ألنّ.ك بناِسيم ِهه وا ِم لنَبنسيح أجل الم٥ة الحياة األبدي..أد ل أخى عوكترفعقلب ك اًشتركمى ِع مفى تلكالة الص: 

أبانا السإلهىأ ..ماوى كدمح لنَة فى شخص أجلِمنعتك المحبم  ىفادىبور ي سيحوعسذ. الم  اتَ ِمنالذى م اك
أجلى وقام. ِعحيد شفيعى الوندالِل جك ..بح نأقمتنى ِه قيامِتقوِةاجتى إليك يا مهعات. مماويوأجلستنى فى الس . 

أصلى فى اسم يسوع البِم واثقاًار نابِت استجك نوعدتَيا م  قبْل: بقولكي نمال أخرج إلى خارجاًه  . 
 

 :فى ذلك إن أردتَ سماع تلك الرسالة أو غيرها ستجد.. أخى القارئ العزيز
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 ١١: ١١٩              ،        سفر المزامير                  ١٢ – ١: ٢٤إنجيل لوقا  ١
  ٤٧ – ٤١: ٢٤يل لوقا    إنج                ،                ٢٠ – ١٩: ٢٠إنجيل يوحنا  ٢
  ٤٧ – ٣٧  &  ٨ – ١: ٢                             ،        سفر أعمال الرسل ٤٩ – ٤٨: ٢٤إنجيل لوقا  ٣
 ١١: ٨ روميةرسالة بولس الرسول إلى مؤمنى       ،          ٣٣: ٨ روميةرسالة بولس الرسول إلى مؤمنى  ٤
  ٢٥: ٢ األولى الرسول يوحنارسالة  ٥
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