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 وكمـا هـو ). أو ما يسمى بعيد الفصـح ( د القيامة ي عن ع درسنا هذا سوف نتحدث في
ن واضحمِ مهذا العيد اس المؤمنين المسيحيين ي ةً واحدةً في السنة حتفلون به فإنرلتذكُّر قيامـة م 

 . قبل نحو ألفي سنة األموات يسوع المسيح من ب الر

 : ١٩ نقرأ في سـفْر أيـوب . نُلقي نظرةً على النبوءات المتعلقة بقيامة يسوع ل واآلن تعال
ى اَألرضِ يقُـوم، َأما َأنَا : " على لسان النبي أيوب ٢٦ - ٢٥  فَقَد علمتُ َأن وِليي حي، واآلخر علـَ

 ". وبعد َأن يفْنَى جِلْدي هذَا، وبِدونِ جسدي َأرى اَهللا

 كما أن النبي داود تنبأ قبل حوالي ألف سنة من والدة يسوع أن اهللا لـن يتـرك يسـوع
المسيح في القبر ولن ي د ع ج س د ه ي " ١٠ : ١٦ فنحن نقرأ في المزمور . تعفَّن ي نَفْسـ كتَتْر لَن َألنَّك 

ةاوِيي الْها . فادى فَسري كيتَق عتَد لَن ." 

 . الْحجر الَّذي رفَضه الْبنَّاُؤون قَد صار رْأس الزاوِية " ٢٤ - ٢٢ : ١١٨ ونقرا في المزمور
ِل الربق نم حنَفْـرو ـتَهِجنَب ،بالر هنَعي صالَّذ موالْي ونَا هذَا هنيي َأعف جِيبع وههذَا، و كَان ب 

يههو والمقصود هنا ". ف صبح الميسوع الذي رفضه الشعب وصلبه الجنود سي خَ أن نقَام ملِّص الم 
 . عيش على هذه األرض ي إنسانٍ لِّ مصير كُ ت والذي سيقَرر ا مو األ

 من تَعبِ نَفْسـه يـرى ويشْـبع، " ١١ : ٥٣ في سفْر إشعياء قائالً النبي إشعياء أيضاً تنبأ
 عـنِ واضـحةً ةً بـوء وقد كانت هذه نُ ". وعبدي الْبار بِمعرِفَته يبرر كَثيرِين، وآثَامهم هو يحملُها

 كمـا أن . م ه ر ر آثام كثيرين ويبـ َل م ح الصليب لكي ي ى سوع عل ها ي من عاني التي سي ة الشديد اآلالمِ
 يبلَع الْموتَ ِإلَى اَألبد، ويمسح السيد الرب الدموع عن " ٨ : ٢٥ في سفْر إشعياء َأ ب نَ النبي إشعياء تَ

وهجكُلِّ الْو ."



 ويحاسبهم حيث يقرأ في إنجيـل واألشرار ثانيةً فسوف يقيم األبرار وعندما يأتي المسيح
ي الْقُبـورِ " ٢٩ - ٢٨ : ٥ يوحنَّا فـ ينالَّـذ يـعمج عمسا ييهةٌ فاعي ستَْأت هذَا، فَِإنَّه نوا مبجالَ تَتَع 

ةاميِإلَى ق اتاِلحلُوا الصفَع ينالَّذ جخْرفَي ،تَهوص ـةاميِإلَـى ق َئاتـيلُـوا السمع ينالَّذو ،اةيالْح 
نُونَةيف ". الد حاسعندها سوف ي ب ن و ينال المؤمنـ ف على إيمانهم أو عدم إيمانهم الناس جميع المسيح 

 ٤٦ : ٢٥ الحياة األبدية ويذهب غير المؤمنين إلى العذاب األبدي حيث نقرأ فـي إنجيـل متَّـى
 ". واَألبرار ِإلَى حياة َأبدية ، َأبدي هُؤالَء ِإلَى عذَابٍ فَيمضي "

 ويمكننا أن نقرأ عـن . تنبأ يسوع ما ال يقل عن ثالث مرات عن موته وقيامته كذلك، فقد
 . إنجيل مرقُس من ١٠ و ٩ و ٨ آيات متَفَرقَة من األصحاحات نبوءات يسوع هذه في

 واآلن، ما هي األحداث التي أحاطت بقيامة يسوع المسيح؟

 ، ) التي صلب فيها يسوع ( ففي اليوم الثالث من الجمعة العظيمة . وقت قيامة يسوع ، أوالً
 وألن يسوع قام يوم األحد فإن عيـد . األحد يوم ر ج وهذا يعني أنه قام فَ . ت ا مو قام يسوع من األ

 . فقط د يوم أح من أيام األسبوع، بل آخر في أي يومٍ يأتي ال ) أو عيد الفصح ( القيامة

قيامة – يوم األحد للسبب نفسه تُقام اجتماعات العبادة في الكنيسة كذلك، فإن أال وهو أن 
ت يوم أحيسوع من األموات تَم د . 

 ى عدم وجود أي تناقض بـين وال بد من اإلشارة هنا إل . ة إلى القبر و س مجيء النِّ ، ثانياً
 ةُ ديثَـ ح ر صـ تَ قْ فالبشير متَّى ي . األناجيل األربعة فيما يتعلَّق بهوية النساء اللواتي ذهبن إلى القبر

 ". يونَّا " كُر والبشير لوقا يذْ ". سالومة " مرقُس يضيف والبشير . على مريم المجدلية ومريم األخرى
والبشير فْتَرِضيوحنَّا ي باألناجيل األخرى؛ لذلك فهو يكتفـي بِـ أن رايةاء على دكْ القُرر مـريم ذ 

 . المجدلية فقط

ى و س كذلك، ليس هناك أي تعارض بين األناجيل األربع فيما يتعلق بوقت مجيء النِّ  ة إـل
شـير مـرقُس يقـول والب ... ". وبعد السبت، عنْد فَجرِ أوِل األسـبوعِ " فالبشير متَّى يقول . القبر



" سالشَّم ترِ إذْ طَلَعإلى القَب نل األسبوعِ أتَياً في أوِل " والبشير لوقا يقول ". وباكراً جدفـي أو ثُم 
 وفي أوِل األسبوعِ جاءتْ مريم المجدليةُ إلى القَبرِ " والبشير يوحنَّا يقول . ..." األسبوعِ، أوَل الفَجرِ

 ة إلى القبر الذي دفن فيه و س وهكذا فإن األناجيل األربعة تَتَّفق على مجيء النِّ ". ظالم باق باكراً وال
 . يسوع

 إلى المسيح تالميذُ أن يعمد فقد خاف رؤساء الكهنة والفريسيون من . حراسة القبر ، ثالثاً
 نه أن يـأمر بعـض جنـوده لذلك، فقد ذهبوا إلى بيالطس وطلبوا م . يسوع معلِّمهِم سرقة جسد

 بعـض الجنـود القبر ووضعِ خَتْمِ قد استجاب بيالطُس لطلبهم فأمر بِ و . بحراسة القبر لبضعة أيام
 وحين علم . لى الهرب إ لكن الزلزلة التي حدثت عند قيامة يسوع دفعت هؤالء الحراس . لحراسته

 قولوا أن تالميذَ يسـوع أتـوا لـيالً " : وا لهم رؤساء الكهنة بذلك أعطوا الحراس ماالً كثيراً وقال
 َأخَذُوا الْفضةَ وفَعلُوا كَما " أن هؤالء الحراس ١٥ : ٢٨ ونقرا في إنجيل متَّى ". وسرقوه ونحن نيام

موهلَّمع ." 

 يالً كان هذا الحجر ثقـ . الحجر الذي كان يغْلق مدخَل القبر الذي دفن فيه يسوع ، رابعاً
 أن زلْزلَـةً ٢ : ٢٨ نقرا في إنجيـل متَّـى لكننا . جداً ويحتاج إلى أربعة رجاٍل أقوياء لدحرجته

 وقـد . وأن مالك الرب نزل من السماء ودحرج الحجر عنِ الباب وجلس عليـه ، عظيمةً حدثت
 ، لم يرين ما حـدث ةَ و س ورغم أن النِّ . كانت هذه عالمة على أن الرب يسوع انتصر على الموت

 من الخـروج يسوع ويجب أن نَعلَم أن المالك دحرج الحجر ال لكي يمكِّن . أنَّهن رأين النتيجة إالَّ
 . واآلخرين للدخول إلى القبر الفارغ ة و س من القبر، بل لكي يفْسح المجال للنِّ

 ويذْكُر . الكاً واحداً كان جالساً على الحجر الضخم يذْكُر البشير متَّى م . المالكان ، خامساً
 ويذْكُر البشير لوقـا والبشـير يوحنَّـا . البشير مرقُس مالكاً واحداً جالساً عنِ اليمين داخل القبر

 عدد المالئكة ألن البشيرين متَّى فيما يتعلَّق ب وهذا ال يعني أن هناك تناقضاً بين األناجيل . مالكين
 وهكذا فالمرجح هو أنه كان هنـاك مالكـان . ال يقوالن بأنه كان هناك مالك واحد فقط ومرقُس

 . اثنان على األقل

 بِلَـفِّ " نيقوديمـوس " و ) الذي من الرامة ( " يوسف " قبل دفْن يسوع قام . األكفان ، سادساً
قام من األموات يسوع أن سمع التالميذ وحين . جسد يسوع بقطعٍ طويلة من القماش مع األطيابِ



ى . جدوا األكفان في موضعٍ من القبر فو القبر ؤوا إلى جا  كما أنهم وجدوا المنديل الذي كـان عـل
 . رأس يسوع ملفوفاً وحده في مكانٍ آخر منفصٍل عنِ األكفان

 ن لك . قال المالكان للنسوة أن يسوع سيسبق تالميذه إلى الجليل . اللقاء في الجليل ، سابعاً
ل قاء اللِّ يبدو أنشليم األوْل في أورفي الجليل، ب كُنتناقُضاً . بين يسوع وتالميذه لم ي دعوهذا ال ي 

 . ألن يسوع يمكن أن يفْعَل أكثر مما يعدنا به

 اتٌ فهناك مئـ . اً يجِب علينا أن نعرف أن قيامة يسوع لم تحدث سر . يان شُهود الع ، ثامناً
 كما أننا نقـرأ فـي سـفْر . وهكذا، ال يمكن للعلْم الحديث أن ينْكر قيامته . من الشهود على قيامته

 . أن يسوع ظهر لتالميذه بصورة خاصة على مدى أربعين يوماً بعد قيامتـه ٣ : ١ أعمال الرسل
يسوع ظهر لعدد األ كبيرٍ وحين نقرأ األناجيل األربعة نرى أن نفقد ظهر في الصباح : شخاص م 

 . كما أنه ظهر للنسوة األخريات اللواتي رأين القبـر الفـارغ . الباكر لمريم المجدلية خارج القبر
 . وفي المساء ظَهر لتالميذه بـدون تومـا . وبعد ظُهر ذلك اليوم ظَهر لبطرس ولتلميذي عمواس

 وقد ظهر أيضاً لسبعة تالميـذ عنـد . هم توما وبعد أسبوع من قيامته ظهر لتالميذه جميعاً بِمن في
 الجليل، وألكثر من خمسمئة أخٍ، ثُم ليعقوب ثُم أحد جبال بحيرة طبريا، ولألحد عشر تلميذاً على

 صعوده إلى قُبيل نقرأ أيضاً أنه ظهر للتالميذ في أوروشليم، وعلى جبل الزيتون و . للرسل جميعاً
 وهذا كله يرينا أن قيامة يسوع هي . لبولس قبل اهتدائه حين كان في طريقه إلى دمشق و . السماء

 . تاريخياً ة تَ ب حقيقة مؤكدة ومثْ

 فجميـع . ونحن نَعلَم جيداً أنه ما من نبي ادعى أنه قام من األموات أو عاش إلى األبـد
 أما يسوع فهو الوحيد الذي قام مـن . رهم األنبياء اآلخرين على مدى التاريخ ماتوا وبقوا في قبو

ى من كل هو أعظم ليس مجرد نبي بل وهذا يثبت أن يسوع . األموات وما زال حياً  األنبياء عـل
 . اإلطالق في كُلِّ األزمنة واألمكنة

 : نرى أهمية قيامة يسوع المسيح لي ولك ل واآلن، تعال

 بِتَ قبول اهللا اآلب لعمل الخالص الـذي قـام بـه يسوع قام من األموات لكي يثْ ، أوالً
يسـوع أقـوال فقيامة يسوع تُثْبِتُ أن اهللا اآلب قَبَِل موته بدالً عنَّا، وأنه صادقَ على كُلِّ . ألجلنا



 ودليٌل قاطع على ، وس على رِفْعته لم من جانبٍ آخر، نرى أن قيامة يسوع هي برهان م . له ا ع أف و
 كمـا ورد فـي ٤ - ٣ : ١ لهذا يقول الرسول بولس في رسـالة روميـه . ه عن نفسه صدق أقوال

 وهو يخْتَص بِابنه الَّذي جاء من نَسِل داود من النَّاحية الْبشَرِية؛ ومن نَاحيـة : " الترجمة التفسيرية
ناب َأنَّه ةبِقُو نيتَب ،ةاسوحِ الْقَدر اتونِ اَألميب نم ةامياِهللا بِالْق ." 

 فيسوع هو دوماً ابن اهللا؛ أي أنه كـان . نرى في هاتين اآليتين اتضاع المسيح وارتفاعه
 ورغم أنه جاء في الجسـد مـن نسـل داود، إالَّ أنـه . يمتلك الطبيعة اإللهية ) وما زال وسيبقى (

 بجسد من األموات وقد قام يسوع . وحيد الذي بال خطية يختلف عن سائر البشر في أنه اإلنسان ال
دجمأجسادنا البشرية م نيختلف ع . 

 يسوع قام من األموات لكي يؤسس هيكالً جديداً أال هو الكنيسة المسيحية التـي ، ثانياً
 ي إحدى المـرات وف . فقد تنبأ يسوع عن موته وقيامته عدة مرات . تعبد اهللا اآلب بالروح والحق

 . " انْقُضوا هذَا الْهيكََل، وفي ثَالَثَة َأيامٍ ُأقيمه " ): ١٩ : ٢ في إنجيل يوحنَّا حسب ما نقرأ ( قال لليهود
نِ هيكل أوريسوع يتحدث ع اليهود ظنُّوا أن جسـده هـو ورغم أن نشليم، إالَّ أنه كان يتحدث ع 

 وَأما هو فَكَان يقُوُل عن " حيث يقول البشير يوحنَّا ٢٢ و ٢١ : ٢ ا كما هو موضح في إنجيل يوحنَّ
هدسكَِل جيي قَالَـ . هالْكَالَمِ الَّذتَابِ ونُوا بِالْكقَاَل هذَا، فَآم َأنَّه يذُهتَالَم تَذَكَّر ،اتواَألم نم ا قَامفَلَم ه 

وعسي ." 

 رغم أنكم ستهدمون هيكل جسـدي حـين " الذي قاله يسوع هو وهكذا، كان معنى الكالم
 في هدم هيكلكم المبني مـن يتسبب قتلكم لي س كما أن ! ي، إالَّ أنني سأقوم في اليوم الثالث ن تصلبون

ى – من خالل قيـامتي – أما أنا فسوف أعمل . الحجارة وطقوسكم الدينية المرتبطة بالهيكل  عـل
 ". عبدون اهللا بالروح والحق ف من المؤمنين المسيحيين الذين ي تأسيس هيكٍل جديد مؤل

 حجاب الهيكل إلى اثنين من فوق إلى فقد انشقَّ ٥١ : ٢٧ نقرأ في إنجيل متَّى وحسب ما
 فيسـوع . أسفل عند موت يسوع على الصليب إشارةً إلى انتهاء الحاجة إلى الهيكـل وطقوسـه

. ي مات عن خطايا جميع الناس هو الذبيحة الكاملة الذ المسيح



ا أم م تماماً غير األموات فكانت تعني تأسيس هيكٍل جديد نقيامة يسوع م صنوعٍ بأيـاد . 
 َأما تَعلَمون َأنَّكُم هيكَـُل اِهللا، " ١٧ - ١٦ : ٣ يقول الرسول بولس في رسالة كورنثوس األولى لهذا،

؟ ِإنيكُمف كُنساِهللا ي وحرو ي َأنْـتُمالَّذ سقَدكََل اِهللا ميه اُهللا، َألن هدفْسيكََل اِهللا فَسيه دفْسي دَأح كَان 
و١٦ : ٦ كما أنه يقول في رسالة كورنثوس الثانية . " ه " يكَُل اِهللا الْحيه َأنْتُم فَِإنَّكُم ." 

 ن خالل قيامته هو الكنيسة التي هي شـعب هذا أن الهيكل الجديد الذي بناه يسوع م يرينا
 كما أن هذا يرينا أن اليهود في زمـن . اهللا المؤلف من المؤمنين المسيحيين في جميع أنحاء العالم

 فقد كان كل مـا يرونـه . يسوع لم يدركوا العالقة القائمة بين يسوع المسيح والهيكل في أورشليم
 فلـو . ن عامـاً ي ستة وأربع – أو باألحرى إعادة بنائه – اؤه هو الهيكل الحجري الذي استغرق بن

 شتمل عليه من أثاث كل ما ي ب ( ورشليم أ أنهم درسوا الكتب المقدسة بقلوب مؤمنة لعرفوا أن هيكل
 ٨ و ٦ : ٤٠ داود فـي المزمـور النبـي قال ، لهذا . الدمار والفناء ه صير م ) طقوسٍ محتويات و و
" تَقْدو ةبِذَبِيح رتُس لَم ةتَ . مفَتَح ُأذُنَي . تَطْلُب لَم ةيةَ خَطذَبِيحقَةً ورحـا . ... مي ـيَئتَكشَل مَأفْع َأن 

 ". ِإلهِي سرِرتُ

األموات لكي ي نوهكذا، فقد قام يسوع م لنا أن نهراآلب قد قَبَِل اهللا ب ـ عالخـالص َل م 
 أنه قام من األموات لكي ينشىء هـيكالً جديـداً مؤلفـاً مـن المـؤمنين كما . الذي قام به ألجلنا

 . المسيحيين الذين يعبدون اهللا بالروح والحق

 فـنحن نقـرأ فـي . يسوع قام من األموات لكي يحكُم العالم لما فيه خير كنيسته ، ثالثاً
ي َأقَامه " عنِ المسيح أن اهللا اآلب ٢٣ - ٢٠ : ١ رسالة أفَسس فـ هينمي نع هلَسَأجو ،اتواَألم نم 

 فَقَطْ بـْل السماوِيات، فَوقَ كُلِّ رِياسة وسلْطَانٍ وقُوة وسيادة، وكُلِّ اسمٍ يسمى لَيس في هذَا الدهرِ
هيمتَ قَدتَح ءكُلَّ شَي عَأخْضا، وضِل َأيتَقْبسي الْمي فالَّت ،ةيسِللْكَن ءقَ كُلِّ شَيا فَوْأسَل رعج اهِإيو ، 

 ". هي جسده، مْلء الَّذي يمُأل الْكُلَّ في الْكُلِّ

 وهذا هو ما يجعله قادراً على تحويـل . إذاً، يسوع هو رأس الكنيسة ورأس الكون بأكمله
 وال . فيسوع هو ملـك الملـوك ورب األربـاب ! ل أج . ته كل ما يجري في هذا العالم لخير كنيس

 وهكذا، فقد قام يسوع من األموات لكي . يمكن ألي شيء في هذا الكون أن يحدث إالَّ بسماحٍ منه
. يحكُم العالم لما فيه خير كنيسته



 سةً حياةً جديدةً ومقَد – كمؤمنين مسيحيين – يسوع قام من األموات لكي يعطينا ، رابعاً
 فَماذَا نَقُوُل؟ َأنَبقَى " ٦ - ١:٦ لهذا يقول الرسول بولس في رسالة رومية . أثناء حياتنا على األرض

 َأم نَحن الَّذين متْنَا عنِ الْخَطية، كَيـفَ نَعـيشُ بعـد فيهـا؟ ! في الْخَطية ِلكَي تَكْثُر النِّعمةُ؟ حاشَا
 مـا كُلَّ منِ اعتَمد ِليسوع الْمسيحِ اعتَمدنَا ِلموته، فَدفنَّا معه بِالْمعمودية ِللْموت، حتَّى كَ تَجهلُون َأنَّنَا

د ُأقيم الْمسيح من اَألموات، بِمجد اآلبِ، هكَذَا نَسلُك نَحن َأيضا في جِدة الْحياة؟ َألنَّـه ِإن كُنَّـ  ا قـَ
هتاميا بِقضَأي يرنَص ،هتوم هببِش هعم يندتَّحنَا مرهذَا . ص يناِلمع : هعم بلص يقَ قَدتانَنَا الْعِإنْس َأن 

ةيا ِللْخَطضَأي دبتَعنُس ودالَ نَع كَي ،ةيالْخَط دسطََل جبِلي ." 

 فكمـا أن . المؤمن يتَّحد مع المسيح في قيامته مما يؤدي إلى تقديس لمسيحي ا المؤمن ، إذاً
قيامتـه الزمـةٌ وضـروريةٌ موت يسوع ككفَّارة لتبريرنا، فـإن وضروري خطايانا الزم نع 

 كمؤمنين مسيحيين هي أن نتشبه بيسوع المسيح أثناء حياتنـا األسمى ن غايتنا ذلك، فإ ك . لتقديسنا
 حيـاةً جديـدةً – كمـؤمنين مسـيحيين – وقد قام يسوع من األموات لكي يعطينا . على األرض

 . مقَدسةً

 . يسوع قام من األموات لكي يعطينا ضمانةً ورجاء في قيامتنـا نحـن ، وأخيراً خامساً
 . يهة بجسد قيامتـه ب فقيامة يسوع هي ضمانتنا الوحيدة في أننَّا سنقوم في يومٍ ما بأجساد ممجدة شَ

 فعندما يأتي المسيح ثانيةً، سوف تقوم أجساد جميع المؤمنين المسيحيين وتتحـد مـع أرواحهـا
 وهكذا فقد قام يسوع من األموات لكي يعطينـا . كما أن المؤمنين األحياء سيتغيرون فوراً . األبدية

 وم نقوم فيه كما قام هـو لكـي فسوف يأتي ي . رجاء بأن الموت الجسدي لن يكون نهاية المطاف
 . نحيا معه إلى أبد اآلبدين

م يمـتْ . كل سنة هذا هو إيماننا وهذا هو رجاؤنا وسبب احتفالنا بعيد القيامة  فيسوع ـل
دفَ وي األ ن نت ا مو فحسب، بل إنه قام م . عطينا رجاءلكي ي يوحياة وهو ح ! 

 . لكُم منَّا أطيب اُألمنيـات والتحيـات ، " تلمذة " نامج وإلى أن نَلقاكُم في درسٍ جديد من بر
. آمين . ركُم في المسيحِ يسوع وسالم اِهللا الذي يفوقُ كُلَّ عقٍْل يحفَظُ قُلوبكُم وأفكا


