
 ٢٦٢سـالة لرا 
 

قام نَا لِكنههه وه سليقام نَا لِكنههه وه سلي  
 

(Arabic – He is not here, He has risen.) 
 

 ليس هو ههنَا لِكنه قامليس هو ههنَا لِكنه قام :ضوعهمو محديثنَا اليو.. ىأحباِئ
 

 :  ِمن الخَاِمس إلى الثاِمن داعداأل نقرأ رينشْابع والِعالراألصحاح  وِمن إنجيل لوقا
 

 "اٍتفاِئ خَوإذ كننكِّ ومَاٍتسو جوههنإلى األر ض قاال لهِل: نماذا تطلبنالح ىب يناألم ؟اِتو .ليس هو 
نّا لِكنَهههقام  .اذكركَن فَيكلمكن و هوب ع١."ى الجليل ِفد 
 

 إنقي ِةام وعسيسيح ِم المنتْانَر كَ القبم ِضوِمٍكشّ ع نحتى ِم.  كثيرينِفِذِه تالمِين ئاِدى ببإنجيل  ف.ر األم
ى  الِذر القبتنظرا ِلتَاءا جمه أنّ.ىرم األخْيرم وِةدليجم المير من عشيرمتى الب  كتبرينشْن والِعاح الثاِمحصمتى اإل

ِضوفيِهع ج سدالر ب.نَ وهاك ظهرله امالم وقاَلالك له ام: "ليليسسه ه ووه ه هنّنّا ألا ألنَنَهههقام كَ كَ قام ما قاَلا قاَلم..هلم ا انْا انْ هلمظرظرا الما الموضِِضوعع  
  .. إلى الجليل إلى الجليلبقكمبقكمسس ي يووا ها ه ه ه..اتاتوو األم األمنن ِم ِم قام قام قد قدههنّنّ إ إهِِهتالميِذتالميِذ قوال ِل قوال ِلريعاًريعاًا سا سببواذهواذه. .  فيِه فيِهطجعاًطجعاًضض م مبب الر الرانانكَكَى ى الِذالِذ
هنَنَهاكاكتر ونَونَ ترهه . .ها أنَا أنَها قدقلتُ قلتُا قد لكم فخَ."اا لكم رتجِمريعاًا س نر بخَ القبٍفووفر ح عاِكظيم رضتخْن ِلتيبرا تالميذه.ا  وفيم
همقتنطِلا مان القاهما يسوقاَلوع : "سسالمالملكم اا لكم..فتقد فتقد متَتَما وامسكتَسكتَا واما بقدا بقدمميهِِهيوس وس ججدتَتَدا لهفقاَل."ا له له ما يسافاافاخَخَتَتَ  الال": وع..  
اذهاذهبوِتوِتا قوال إلخْا قوال إلخْبى أنى أني ي ذهذهببوا إلى الجليل وهنَنَوا إلى الجليل وهاكاكير فأخْ."ىىنِِنونَونَ ير بترا األحدشَ ع٢.لميذاً ِتر  
 

 م فتقد. شكوامهضع بن ولِكوا لهدج سهأوا ر ولم.وعس يمهر أمثُي إلى الجليل ح تلميذاًرشَ عداألح انطلق 
يسوعوكلم هالًقاِئ م :"دفِِفدعإ إع لىكلُّكلُّ  لىس لطان ِفلطان ِف سى السى السماِءاِءموعلى األر فافا. . ضض وعلى األرذهذهبوا وتلِموا وتلِمبذوا جذوا جميعميعاألم األم م وعم وعممددوهوهممباس م م  باس

  اِءاِءام إلى انقضام إلى انقض األي األي كّل كّلعكمعكما ما ما أنَا أنَ وه وه.. بِه بِهيتكميتكمصصا أوا أو م مميعميعظوا جظوا جحفَحفَ ي ي أن أنمموهوهمم وعِل وعِل..سسوح القدوح القدن والرن والر واالب واالباآلِباآلِب
الدالدهكت  و."ررهب رمقسالب األب شيرصحاِداح السشَس عإنجيلِهر يقوُل  ِمن :"وبوبععددماامقام قام ب ِف ِفراًراًاِكاِك ب ى أوى أول األسل األسببوع ظهر ر وع ظه
أوِل ِلالًالًأو ممررييممالم الم ججدليى كَى كَ الِت الِتةِِةدليانانقد أخْ أخْ قد ررجنْنْ ِم ِمجهها سا سببعة شَة شَعيياطيناطين..فذه فذه بوأخْ وأخْهِِه هِذ هِذتْتْب ببرتْتْرالذين كَ كَ الذين انوا مانوا مععههوه وه ممينوح ينوح ونون  
ويويبكونبكون..فلم فلم ا سمِِما سعأولِئ أولِئع كأنّ أنّك ههح ح ىىوقد وقد نظر نظر تهتهلم لم ي ي صصدقواقواد" ."وبعوبعدذِل ذِلد ككظه ظه ريئريئ بهأخْ أخْةٍٍة به رى إلى إلرثنينْنْ ِم ِمننثنيههممو و ههماامي ي ممشيان ان شي
منطِلنطِلمقيقين إلى البن إلى البرريةةي..وذه وذه بهذان وأخْ هذان وأخْب ببررا الباقينا الباقينفلم فلم ي ي صصددقوا وال هذيوأخيراً."ننقوا وال هذي ظه أل ِلرحدشَ عرو همتِك مئون 
ووخَبع دماِن إيمهموقس ةَاوألنّ. قلوبهم هملم ي صدنَقوا الذين ظروهقد ٣." قام  
 

 وتحثَداألِهنجيِلإب لوقا  البشير صاححشْابع والِع الررينن النِّ عالالِتاِءس ِفى جئن ى أول األسبل وع أو
  ولمخلن فد.رن القب عجاًرحد مرج الحندج فو.اس أنَنهع ومهنَددى أعوط الِذن الحالٍتاِمر ح إلى القبنر أتيجالفَ
يجدنج سدالر بي سوع.وفيم ا هنحت مى ذِل ِفاتٌاركإذا ر الن وقفَجاٍب بثيَِا بهنب اقٍةر.وقاال له لِِل" :نماذا تَاذا تَمطلبطلبنن  

الحالحىىب ب يينناألم األم و؟؟اِتاِتو..لي لي سسه ه ووه ه هنّنّا لِكا لِكنَنَهههقام قام ..اذكر اذكر نكَ كَن يكلمك كلمكفَفَي ننه ه ووب ب ععدنّنّإإ  الًالًقاِئقاِئ  ..ى الجليلى الجليل ِف ِفدههي ي نبأأ  ىىغِِغنبنني سلسل يمماب اب نن  
  دد األح األحننررببر وأخْر وأخْ القب القبنن ِم ِمننععججرر و و..ههالمالم كَ كَننفتذكرفتذكر  .. يقوم يقومثِِثم الثاِلم الثاِلوو الي اليىى وِف وِفصلبصلب وي ويطاٍةطاٍةاس خُاس خُنَنَأأ  ىىدِِدييأأ  ىى ِف ِفاناننسنساإلاإل
عشَشَعرروج وج ميعميعالب الب اقينهِِهبهذا كِلبهذا كِل  اقين . .فترفتراءاءىكَ كَى المالمههننله له مكَ كَم الهالهذيذيان ولمان ولمي ي صصددقوهقوهن٤."ن  
 

ان اورتحان ويا يتكلمما هفيمألنه  وعس يبا الرم لهر ظهفَياس وكَوم ِعة تلميذىص لوقا ِق البشيررذكَ 
اقترإ بليهما يسوكَوع اني ىِشمم عهاموتح ثَدإلي و.اهم قد تْكَِسأمأع نيهما عنم فقاَلِهرفِتع له أأ" :امييها الغَا الغَهبيان ان بي

 ثمثم  ..؟؟هِِهدِِدججلى ملى مإإل ل خُخُدد بهذا وي بهذا وي يتألم يتألمسيحسيح الم المننأأ  ىىغِِغ ينب ينبانانا كَا كَأمأم  اءاءنبينبي األ األ بِه بِها تكلما تكلمميع مميع مان بجان بجيميم اإل اإلىىوالبطيئا القلوب ِفوالبطيئا القلوب ِف
 فدخَل  فدخَل ااممههعع م مكوِثكوِث بالم بالماهاهممألزألزوو  ميع الكتِبميع الكتِب ج جىى ِف ِفة بِهة بِهختصختص الم المورورا األما األممم له لهررفسفس ي ياِءاِءنبينبيميع األميع األ ج جننى وِمى وِموسوس م مننابتدأ ِمابتدأ ِم

                                                
   لى اإلنجيللى اإلنجيلإإ  استمعاستمع      ،                   ٨ – ٥ : ٢٤لوقا  إنجيل ١
   ٢٠ – ١٦   &  ١٠ – ١: ٢٨ إنجيل متى ٢
  ١٤ – ٩: ١٦ إنجيل مرقس ٣
  ١١ – ١ : ٢٤ إنجيل لوقا ٤
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ا ا جعجعرر و وةِِةاعاع الس السلكلكى ِتى ِتا ِفا ِف فقام فقام..ااممنهنهى عى عتفَتفَ اخْ اخْ ثم ثمرفاهرفاها وعا وعممنهنهيي أع أعتْتْححنفتَنفتَ فا فا..اامماولهاوله ونَ ونَررسس وكَ وكَاركارك وب وبزاًزاًببذ خُذ خُوأخَوأخَاتكأ اتكأ وو
إلى أورإلى أورشليمشليمو و ووججددا األحا األحددع شَشَ عررم جتِمجتِم معينعينه ه مموالذين والذين م م ععههمم..فأخب فأخب ررا بما بما حا حددث وكيف عث وكيف عرفاهنْنْ ِع ِعرفاهدكَ كَد سر الخُر الخُسبززب".ا  وفيم

هميتكلم بهذا وقفَون ي سوعنفس ِفه ى وِطسوقاَل همله م :"سسالمالم  لكملكم..فج فج زعوا أنّوا أنّافوا وظنُّافوا وظنُّوا وخَوا وخَزعههممنظر نظر وا روحاًوحاًوا ر  
وا وا ى وانظرى وانظروِنوِنسس ج ج..ووا ها هى أنَى أنَ إنِّ إنِّ ورجلى ورجلىىىددوا يوا ي انظر انظر..؟؟ى قلوبكمى قلوبكم ِف ِف أفكار أفكار تخطر تخطرذاذااامم وِل وِلينينببطرطرضض م ملكملكماا ما ب ما ب::مم له لهفقاَلفقاَل
فإنفإنالر الر وحوحلي لي سسله له لح لح مااظظ وِع وِعممكَ كَم مما ترىىون ِلون ِلا تر..وحين قاَل قاَل وحين هذا أر هذا أر اهاهممي ي دديهِِهيورجلي هِِه ورجلي..وبي نَنَ وبيمما ها همغَ غَم ييررم م صصددقينِم ِمقين نن  
  ١."ممههامام قد قدذ وأكَلذ وأكَل فأخَ فأخَ..سلسلعع  دِِدهه شَ شَنن ِم ِمئاًئاًيي وشَ وشَوىوىشْشْ م مكٍٍكمم س سنن ِم ِمءاًءاًززجج  اولوهاولوه فنَ فنَ..؟؟اماما طعا طعنَنَ هه ههكمكمددنْنْ أِع أِع::مم له لهقاَلقاَل  ححررالفَالفَ
 

  يسوعالرب أن و.جىء مريم المجدلية إلى القبر من عرينشْاح الِعحص األنجيلِهإى  ِفشيرا البوحنّ يبكتو 
ظهروقاَلا له  :"اذهىى وقوِل وقوِلىىوِتوِتخْخْإإلى لى إإ  ىىبباذهله له مأأ  ىىنِّنِّإإ  مصصععدأأ و وىىببأألى لى إإ  دبيكمإإ و وىىلهلهإإ و وبيكملهكملهكم..فج فج اءوأخْ وأخْتْتْاء ببرالتالميذ التالميذتْتْر   
ا ا أوأو التالميذ إذ ر التالميذ إذ ررحرح ففَ ففَنبِهنبِه وج وجهِِهييدد ي يمماهاه وأر وأرطِِطسسى الوى الو ِف ِفقفَقفَوو و وهمهم إلي إلياءاء ج ج..غلقةغلقة م مابابوو األب األبتْتْانَانَم وكَم وكَوو الي اليكك ذِل ذِلةِِةشيشيى عى عوِفوِف
الرالربب..إال أن إال أن توم توم ا أحا أحدثنَثنَ اال االدىىع شَشَ عررلم لم يكن يكن م م ععههممحين حين ج ج اءاءي ي سسوعوعولم ولم ي ي صصددقهقهملََلقاقاوو  م::إن إن لم لم أب صِِص أبرِف ِفر ى يى يدديهِِهيأثر أثر   
المالمسسامير وأضامير وأضعى ِفى ِفإصبِعإصبِع  عى أثر المى أثر المسسامير وأضامير وأضععي ى ِفى ِفدِِد يى جأوِمأوِم   ال النبِهنبِهى جننوب وب ععددثم انيِةانيِة ثم  أيام كَام كَأيانالتالميذ التالميذان د الًالًاِخاِخ دوتوم ا ا  وتوم
ممععههممفج فج اءاءي ي سسوعوعواألبو واألبو ابابم م غلقة وغلقة ووِف ِفقفَقفَو ى الوى الوسوقاَل وقاَلطِِطس ::س س المالملكم لكم ..ثم ثم د د ععا توما توما وأرا وأراهاهأثر أثر الم الم سااسمير والحمير والحرربةِِةب  

فأجفأجابابتوم الًالًا قاِئا قاِئ تومله له ::ر ر بى وإلهى فقاَلى وإلهى فقاَلبله له ي ي سسوعألنّ ألنّ::وع ككر أيتِنأيتِن رى يااى ي  تومتوما آمتَتَنْنْا آمطوب طوب ى للذينى للذينآم آم نوا ولمنوا ولمي ي ررو٢."ااو  
 

  تَلقدحكاِتثَد فر  ِسبأعالمالر لسع نظه ور الربي سشَ ِلوعَلاوالطر وِسسى كَ الِذىاني ضطهد 
ؤِمالمشَ ال ِلنينإال ألنٍّءى هكَم شْانوا يهدونع ني سوعسيح الِذ المِلى صبِف ودنِف وقام ى اليوأنِّثم الثاِلو هح ى. 
 ى قام الِذى الحوعسأى ي رهأنّوميع لج ِلهانَ إيمنعِلوي بن الر عدهشْ ير آخٍَلج إلى رَلو تحله بور الر ظهدع بنلِك
  األولى إلىِهى رسالِت وِفىسيح الحأجل الم ن ِماِدهِطإلضولس ِلى بدع يحبأص ى الِذُلاو شَضرتعو. اتو األمنِم
ىِنؤِممنثوس كوراألص اِماح الخَحشَس عنِِنفإنّفإنّ" : يقوُلرى سلمتُتُى سلمإليكم ِف ِف إليكم ى األول مى األول ما قبلتهأنَ أنَا قبلته ا أيضاًضاًا أيأن أن الم الم سيحسيحم تَتَاا م  
  ررشَشَ ع عىىثنَثنَ لال لالفا ثمفا ثمصص ِل ِلرر ظه ظههه وأنّ وأنّ.. الكتب الكتبببسس ح حثِِثم الثاِلم الثاِلووى اليى الي ِف ِف قام قامهه وأنّ وأنّننفِِف د دهه وأنّ وأنّ.. الكتب الكتبببسسا حا حانَانَطايطاي أجل خَ أجل خَننمِِم
وبوبععدذِل ذِلد ككظه ظه رردفع دفع ة واِحاِحة وددة ألكثرِم ِمة ألكثر نخَ خَن ممسائِةائِةمِِمسأخ أكثر أخ أكثر ههمباٍق باٍقم إلى اآلن ولِك ولِك إلى اآلن ننب ب ععضضههممقد قد ر ر قدواواقد..وب وب ععدذِل ذِلد ككظه ظه رر  
ليليعقوبعقوبثم ِل ِل ثم لرلرسسل أجل أجموآِخ وآِخ..عينعينم ركأنّ كأنّ الكلِّ الكلِّر هِل ِله لسقِطقِطلسظه ظه را ألنِّا ألنِّى أنَى أنَ ِل ِلرى أصغَغَى أصررالر الر سا الِذا الِذ أنَ أنَ..للسى لستُتُى لسأه الًالً أهألن ألن أد أد عى ى ع
ررسألنِّ ألنِّ..والًوالًس ى اضى اضطهطهدتُتُدكنيس ولِك ولِك..ة اهللاة اهللا كنيس نبِنبِن  نععمأنَاأنَا   اِهللا اِهللاةِِةمم وِن وِن..ااا أنَا أنَ م ععمتهمتهالم الم ووهووهبة ِلة ِلبى لمى لمتكن تكن ع ٣."بثاًبثاً ع 
 

 إنح اتنَيا مها طالتْما ِن فلههة ايِهوىالم ولِكتُو نم اذا بعدالم ؟ِتو.إن ي نّوحاألب ا البشيرصحى اِداح الح
شَعِمر إنجيلِهن ي حا ثنَدعن ِلِةأقام عازى الِذراتَ مو ِفدن.فحين ج اءالر بي سوعأل قاَلِهر إلى قب هل المِتي 

اِهقاِئِدوأص رفعوا الحجفقالتْ.ر له م تُثا أخْرالم ِتي: "يااي  سسييددقد تت أنْ أنْ قدننألن ألن له له أر أر بعبعة أيلَ قاَل."امامة أي ها يسوع: "ألمأقْل أقْلألم   
 قاَل .رِه قبن ِمب الره أقاملقدف ن أنتَ قدتُي المان إذا كَب الرام أملٍةشِك من ِمس لي."؟؟ اِهللا اِهللاددجج م م ترين ترينتِِتنْنْ آم آم إن إنلِكلِك
بولس الرِف وُلساألولى إلىِهالِتى رس ىِنؤِم منثوس كوراألص اِماح الخَحشَس عفِِف" :رى لحطرفِة طرفِةىى ِف ِفظٍةظٍةى لح ع ع ينْنْن ِعن ِعيدد  
البفإنّ فإنّ..وق األخيروق األخيرالب ههس س يبيبوقُقُوفي في قامقاماألم اتُاتُوو األمع ديِمديِم عى فسونَ ونَاٍداٍدى فس ححننتغَ نتغَن ييررألن هذا الفاِس هذا الفاِس ألن دال الد   ببددأن أن يلب يلب سسع ع ددممفس وهذا  وهذا اٍداٍد فس 
المتُتُاِئاِئالميلب يلب سسع ع ددممم م ووِف  ..تتوإلى األولىِهالِتى رس  ىِنؤِمما ىالونيِك تسألصحيقوُلابعاح الر  : :ألنألنالر الر بب  نفسنفسههبه تاٍفتاٍف به  
بصوِتوِتبصر ر ئيس مةٍٍةكَكَالِئالِئئيس موب وق اِهللاوق اِهللا وبس س وفَفَوي ِم ِمنزُلنزُل ي ننالس الس مواأل واألاِءاِءم مِف ِفواتُواتُم ى المى المسيح سسيح سيقوميقومونونأو الًالً أوثم نَنَ   ثمححنناألح األح يياءاءالب الب اقيناقين  
سطفُطفُنخْنخْسج ميعاًميعاً جم م ععههمِف ِفم ى السى السحبِِبحلم القاِةالقاِة لمالر الر بِف ِفب ى الهى الهووهكَ وهكَاِءاِءو ذا نكونكّل كّلذا نكون حين م حين م ععالر الر ب٤."ب 
   

 خالصلا تدبير أجل ن ِمكأشكر.. أبانَا السماوى: ليتك تشتَرك مِعى ِفى ِتلك الصالِة..  عزيزى القارئ 
  أنناًمِك م يكن إذ لم.ِتو الماعج أوضاًاِق نَ وقام.ى أجِلن ِماتَى مالِذ وعسسيح يى المِف .األزلنذ  متهددى أعالِذ
يمسنْ ِمكإى  آِت.هِفقاً واِثليك ى مبِتحوِنك مِتعكالتى أنقذتنى ِم لِةتفاِض المنالِك الهاألب دو ىلتُِنا بهة هب الحاِةي 

األبِةدي.  ارأرفعالب وعسم يالِتى فى اسص.عِدكتِكالّ على وقلتَ. م نا مي  :ال أخْرج يقبْل إلى نخَارجاًم ه . 
 

 :ىك ِفرها ستجد ذِلي أو غَسالِةإن أردتَ سماع ِتلك الر.. يز القارئ العزىأِخ
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  ٣٤ – ١٣ : ٢٤ إنجيل لوقا ١
  ٢٩ – ١٨ : ٢٠ إنجيل يوحنا ٢
        ١٠ - ٣: ١٥     رسالة بولس الرسول األولى إلى مؤمنى كورنثوس ،   ٣٠ – ٣: ٢٢  سفر أعمال الرسل٣
 ١٨-١٣: ٤ إلى تسالونيكى األولى وفى  ،٥١- ٤٥: ١٥كورنثوس رسالة بولس الرسول األولى إلى  ، ٢٩-١٨ : ٢٠ إنجيل يوحنا ٤
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