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 َصالة 1

 

 
س مجموعتك وهذا البرنامج التدريبي لبناء كنيسة المسيح.  قائد المجموعة:  َصلِّ وكرِّ

 

 دقيقة( 02) ُمشاركة 2

 كورنثوس1إنجيل مرقُس + 

 
ِمن دفاتر مالحظاتكم( ما تَعلَّمتموه ِمن أوقات خلوتكم الشخصية مع هللا  أو اقرأوابإيجاز ) تناوبوا وشاركوا

 (.5كورنثوس 5و  02: 51 – 5: 51حول المقطع الكتابي الُمَعيَّن لكم )مرقس 

أصغوا إلى الشخص الذي يُشارك، وتعاملوا مع ما يقوله بجديَّة، واقبلوه. ال تُناقشوا األمور التي يُشاركها. 

نوا ُمالح  ظاتكم.َدوِّ

 

 ق(ائدق 1) حفظ 3

 4-3: 2التَّواُضع: فيلبِّي 

 

 . 4-3: 0)في مجموعات ثُنائية(: التَّواُضع: فيلبِّي  راجعوا

 

 دقيقة( 51) تعليم 4

 عيد الفِْصح الَمجيد: االحتفال بقيامة السيِّد المسيح
 

المسيح. وسوف نَتعلَّم ما يُعلِّمه الكتاب : عيد الفصح الَمجيد هو عيد دينيٌّ نَحتفل فيه بقيامة يسوع ُمقدِّمة

الُمقدَّس عن قيامة يسوع المسيح وتأثير ذلك على المؤمنين. وسوف نَتعلَّم عن النبوءات الُمتعلِّقة بقيامة 

 المسيح، وعن ما حدث عند قيامته ِمن األموات، وعن سبب أهميَّة قيامته بالنسبة لنا.

 

 أ( نبوءات عن قيامة يسوع المسيح
 

 . نُبوءات في العهد القديم عن قيامة يسوع المسيح -1

 

 . 22-25: 11أ( اقرأ أيُّوب 

قبل الميالد تقريبًا. وعلى  5022ربما كان ِسْفر أيُّوب هو أقدم ِسْفر في العهد القديم إذ يعود تاريخه إلى سنة 

غم ِمن هذا التاريخ الُمبَكِّر لِسْفر أيُّوب، إالَّ أنَّ أيُّوب يقول إنه يَعِرف عن قيامة فاديه )يسوع الذي هو هللا،  الرُّ
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ا أَنَا فَإِنِّي ُمْوقٌِن أَنَّ يقول إنه يَعرف أنه سيقوم هو أيًضا. فهو يقول: " والذي سيقوم على األرض(. كما أنه أَمَّ

، َوأَنَّهُ الَبُدَّ فِي النِّهَايَِة أَْن يَقُوَم َعلَى األَْرِض. َوبَْعَد أَْن يَْفنَى ِجْلِدي، فَإِنِّي بِذَ   "!  اتِي أَُعايُِن هللاَ فَاِديَّ َحيٌّ

 

 . 11-8: 11ب( اقرأ المزمور 

سنة قبل الميالد، قال الملك داود إنَّ هللا لن يترك يسوع في القبر، ولن يََدع تَقِيَّهُ يَرى فَساًدا  5222في نحو سنة 

ُسل أ)  (. 30-00: 0نظُر أعمال الرُّ

 

 . 24-22: 118ج( اقرأ المزمور 

اوية"  ٍر على اإلطالق. والمسيَّا الذي كان اليهود أي أهم َحجَ  –الَحَجر الذي َرفََضهُ البَنَّاؤون سيُصبح "َحَجر الزَّ

ر مصير كل إنسان على األرض  سيرفضونه ويَصلبونه سيُصبح الُمَخلِّص الُمقام ِمن األموات. وهو الذي سيُقَرِّ

 (!5-4: 0بُطرس 5؛ 44-40: 05نظُر َمتَّى أ)

 

 . 12-11: 53د( اقرأ إشعياء 

بل الميالد، تَنَبَّأ النبيُّ إشعياء أنَّ خاِدم الربِّ )يسوع( سيقوم ِمَن ق 022. ففي نحو سنة 5، الُملحق 5انظُر الدليل 

 األموات وَسيَْحيَا إلى األبد. 

 

 . 8: 25هـ( اقرأ إشعياء 

ة وتَنَبَّأ قائالً: " لَى األَبَِد، َويُْبتَلَُع اْلَمْوُت إِ لقد تَنَبَّأ إشعياء أيًضا عن قيامة النَّاس. فقد نَظََر قيامة المسيح بعين النُّبوَّ

ُموَع اْلُمْنهَِمَرةَ َعلَى اْلوُجوِه، َويُِزيُل َعاَر َشْعبِِه ِمْن ُكلِّ األَْرضِ  بُّ الدُّ يُِّد الرَّ ...". فعند المجيء  َويَْمَسُح السَّ

فإنَّ الثاني، سوف يُقيم يسوع ُكالاً ِمن األبرار واألشرار ويُدينهم بناًء على إيمانهم أو عدم إيمانهم. وبالطَّبع 

ا غير المؤمنين فَسيَِرثون العذاب األبدي )َمتَّى   الرسل ؛ أعمال41: 01المؤمنين َسيَِرثون الحياة األبديَّة. أمَّ

04 :51  .) 

 

 .نُبوءات في العهد الجديد عن قيامة يسوع -2

 

ات بأنه سيموت ويقوم ِمن األمَعلِّم و  35: 5وات. وفي َمْرقُس : قَْبل موت يسوع وقيامته، تَنَبَّأ يسوع ِعدَّة َمرَّ

، تَنَبَّأ يسوع بوضوح أنه سيقوم في اليوم الثالث ِمن َصلبه. ولم يَُكن يسوع يَتحدَّث عن 34-33: 52و  35: 0
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: "في 50: 0نظُر يوحنَّا أطُول الُمدَّة )بعد ثالثة أيام كاملة(، بل عن َوْقٍت ُمَعيَّن )في اليوم الثالث ِمن َصلبِه( )

 ثالثة أيام"(.

 ب( األحداث الُمحيطة بقيامة يسوع المسيح
 

 . َوْقت قيامة يسوع المسيح -1

 

باح الباكر ليوم األحد  الموافق 1-5: 51َمرقُس  اقرأ . لقد قام يسوع في اليوم الثالث ِمن َصْلبِه. وقد قام في الصَّ

ل األسبوع" في العهد الجديد. وألنَّ يسوع قام ِمن األموات يوم األحد، فإنَّ  50 نيسان. ويُدعى يوم األحد "أوَّ

ح في يوم األحد. كما أنهم يَجتمعون مًعا في كل يوم أحد جميع المؤمنين في كل العالم يَحتفلون بعيد الفص

!  لالحتفال باهلل الحيِّ

 

 .ي ِجْئن إلى القبرللواتالنَّسوة ا -2

 

 . 0-5: 02؛ يوحنَّا 52-0: 04؛ لوقا 5: 51؛ َمرقُس 5: 05َمتَّى  اقرأ

 إلى القبر صباح يوم األحد؟ اللواتي ِجْئن: كم عدد النسوة اكتشف وناقِش

َذهَْبن إلى اللواتي ال يوجد تناقض في األحداث المذكورة في األناجيل األربعة بشأن عدد النساء  ُمالحظات:

القبر. فالبشير لوقا يقول إنه كانت هناك أكثر ِمن ثالث نسوة؛ ولكنَّ البشير َمتَّى يَختصر األحداث ويَْذُكر 

ا البشير يوحنَّا الَمريمتين فقط. وفي حين أنَّ البشير َمرقُس يُضيف سلو مة فإنَّ البشير لوقا يَْذُكر يَُونَّا. أمَّ

اء قد قرأوا األناجيل الثالثة األخرى. ومع أنَّ الَعَدد يُشير إلى أكثر ِمن امرأة  0: 02يوحنَّا  في فيَفتِرض أنَّ القُرَّ

ا تقوله األناجيل األربعة بشأن واحدة، فإنَّ يوحنَّا ال يَْذُكر سوى مريم المجدليَّة. كذلك، ال يوجد تناقُض بين م

الوقت الذي ذهبت فيه النسوة إلى القبر. فقد كان الظالم ُمَخيًِّما عندما انطلقت النسوة إلى القبر )يوحنَّا(، ولكنَّ 

 الشمس كانت قد أشرقت عند وصولهن إلى القبر )َمْرقُس(. 

 

اس الذين كانوا يحرسون القبر -3  . الُحرَّ

 

 . 51: 05 – 10: 00َمتَّى  اقرأ

اس على مدخل القبر على تأكيد الدليل التاريخي على قيامة يسوع اكتشف وناقش : كيف عمل وجود الُحرَّ

 المسيح؟ 

يسيِّون ِمن بيالطُس أن يَأُمر مالحظات : لمنع أي شخص ِمن سرقة جسد يسوع، طَلَب رؤساء الكهنة والفرِّ

اٍس على قبر يسوع. فقال لهم بيالطُس: " اٌس. اِْذهَبُوا َواْضبُطُوهُ َكَما تَْعلَُمونَ عِ بوضع ُحرَّ ". فذهبوا ْنَدُكْم ُحرَّ
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اًسا. وهكذا، فقد كان القبر مختوًما بختم روما، وكان هناك  وأحكموا إغالق القبر، وَختَموا الَحَجر، وأقاموا ُحرَّ

اس وهربوا  حارًسا خارج القبر لمنع أي شخص ِمن االقتراب منه. ومع ذلك، فقد خاف 32-52ما بين  الُحرَّ

عندما حدث ذلك الزلزال العنيف عند قيامة يسوع. وفي وقت الحق، عمل القادة الدينيُّون اليهود على رشوة 

اس بمبلغ كبير ِمن المال لكي ينشروا إشاعة َمفاُدها أنَّ تالميذ يسوع سرقوا جسده في الليل َوهُم  هؤالء الُحرَّ

جنود أن يُهملوا واجبهم ويناموا! ومع ذلك، فقد انتشرت إشاعة تقول إنَّ نائمون. وبالطبع، لم يَُكن بإمكان ال

 جسد يسوع لم يَقُم ِمَن األموات، بل إنه ُسِرق. وقد انتشرت هذه اإلشاعة بين اليهود لفترة طويلة. 

 

 . الَحَجر الذي كان يُْغلِق َمْدَخل القبر -4

 

 . 0: 05؛ َمتَّى 4: 51 – 41: 51َمْرقُس  اقرأ

 : َمْن َدْحَرج الَحَجر الذي كان يُغلِق مدخل القبر؟ف وناقشاكتش

ا بحيث يحتاج إلى أربعة رجال ُمالحظات : كان هناك حجر ُمستدير يُغلق َمدخل القبر. وكان الحجر ثقيالً جداً

أقوياء لزحزحته ِمن مكانه في الخندق المحفور في األرض لهذه الغاية. ونقرأ في إنجيل َمتَّى أنه َحَدث زلزال 

رجة الحجر وإخراجه ِمن َخندقه وإسقاطه وأنَّ مالك الرب نزل ِمن السماء. وقد َعِمَل هذا المالك على َدح

أرًضا، ثُمَّ جلس عليه. وقد كان تحريك الحجر ِمن مكانه بعيًدا عن مدخل القبر دون ُمساعدة ِمن أحد دليالً على 

انتصار هللا على الموت! ومع أنَّ النِّسوة لم يُشاهدن ذلك، إالَّ أنَّهن شاهدن النتيجة. فقد أزاح المالك الحجر ال 

 إلى القبر! الدخول، ولِكْن لكي يَُمكِّن النسوة واآلخرين ِمن الخروجيَُمكِّن يسوع ِمن لكي 

 

 .المالكان عند القبر -5

 

 . 50-55: 02؛ يوحنَّا 4: 04؛ لوقا 1: 51؛ َمْرقُس 3-0: 05َمتَّى  اقرأ

 : كم كان عدد المالئكة عند القبر؟اكتشف وناقش

مالًكا َجلََس على الحجر الكبير. والبشير َمْرقُس يَْذُكر مالًكا َجلََس في الجهة : البشير َمتَّى يَْذُكر ُمالحظات

اليمنى داخل القبر. والبشير لوقا يَْذُكر مالَكْين ظَهَرا فجأةً بجانب النِّسوة داخل القبر. والبشير يوحنَّا يَْذُكر أنَّ 

كذا، ليس هناك أي تناقُض بين األناجيل مريم المجدليَّة رأت في وقت الحق أيًضا مالكين داخل القبر. وه

دا وجود مالك واحد فقط. لذلك، فقد كان  األربعة بشأن عدد المالئكة ألنَّ البشير َمتَّى والبشير َمْرقُس لم يُؤكِّ

 هناك ما ال يقل عن مالكين في ذلك المكان.
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 .األكفان الموضوعة في القبر -1

 
 . 50-5: 04؛ لوقا 5-5: 51؛ مرقس 0: 02 – 35: 50يوحنَّا  اقرأ

ز الدَّليل التاريخي على اكتشف وناقش : كيف يُمكن لألكفان الموضوعة في القبر دون َجَسد يسوع أن تَُعزِّ

 قيامة يسوع المسيح؟

: بحسب العادات السائدة آنذاك، قام يوسف الذي ِمن الرامة ونيقوديموس بلَفِّ َجَسد يسوع بأكفان مالحظات

ات مع وضع األطياب بين ثنايا القِماش. ثُمَّ وضعا جسد يسوع في على شكل قطعة قماش طوي لة تُلَفُّ ِعدَّة َمرَّ

قبر جديد كان ليوسف. وعندما وصلت النسوة إلى القبر َوَجْدَن أنَّ الحجر قد ُدْحِرَج عن باب القبر. وقد دعاهما 

. وعندما َدَخلَِت الناسوة، لم ًعا فيهُمْضطَجِ المالكان إلى دخول القبر والتحقُّق ِمن الموضع الذي كان يسوع 

يجدن جسد يسوع. وقد شعرت النسوة بالخوف فََخَرْجَن ولم يَقُْلَن أيَّ شيٍء أليِّ َشخٍص في بادئ األمر 

)َمْرقُس(. ولكنهنَّ َذهَْبَن، بعد ذلك، وأخبرن تالميذ يسوع بما حدث. ونقرأ في إنجيل يوحنَّا أنَّ مريم المجدليَّة 

ا األناجيل الثالثة ظَنَّت  أنَّ جسد يسوع نُقَِل إلى مكان آخر. لذلك، فقد أسرعت وأخبرت بُطرس ويوحنا بذلك. أمَّ

األخرى فتقول إنَّ بقيَّة النسوة ذهبن وأخبرن بقيَّة التالميذ. ولكنَّ التالميذ لم يُصدِّقوهن ألنَّ كالمهنَّ كان 

 غريبًا!

 

القبر. وعندما دخال شاهدا األكفان موضوعة هناك دون أن يجدوا في تلك األثناء، ركض بُطرس ويوحنا إلى 

جسد يسوع! وقد شاهدا أيًضا المنديل الذي كان ملفوفًا حول رأس يسوع في موضٍع وحده. وقد كان وجود 

الفارغة األكفان الفارغة هُناك دليالً على أنَّ تلك األكفان لم تَتََمكَّن ِمن منع قيامة يسوع! كما أنَّ وجود األكفان 

هناك هي دليل آخر على أنَّ جسد يسوع لم يَتََعرَّض للسرقة ِمن التالميذ أو األعداء! وقد كان ذلك الدليل كافيًا 

لبُطرس ويوحنا لكي يؤمنا بقيامة يسوع ِمن األموات! فقد شاهدا بِأُمِّ أعينهما تلك األشياء التي تَنبَّأ عنها يسوع 

ا َشدَّد إيمانهما. كذلك، ف قد بدأ الكتاب الُمقدَّس يَُشكِّل معنًى جديًدا لهما. فقبل ذلك، لم يكونا يُدركان بعض ِممَّ

ا اآلن، فقد 50-55: 13، وإشعياء 04-00: 555، والمزمور 55-52: 51المقاطع الكتابيَّة ِمْثل المزمور  . أمَّ

قيامة يسوع كانت ضرورة إلهيَّة )لوقا  أصبحت هذه المقاطع الكتابيَّة َمفهومة تماًما وُمِهمَّة لهما! فقد أدركا أنَّ 

 (! وبعد يوم الخمسين، أزداد األمر وضوًحا. 44: 04؛ 30: 00؛ 34-35: 55؛ 44-41، 00: 0

 

 . اللقاء في الجليل -2

 

 .02-50: 02؛ يوحنَّا 31-33: 04؛ لوقا 50-51، 0-1: 05َمتَّى  اقرأ
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 : أين التقى يسوع بتالميذه بعد قيامته؟اكتشف وناقش

ل ليسوع لم يَُكن الحظاتم : قال المالك للنسوة إنَّ يسوع سيسبق تالميذه إلى الجليل. ولكْن يبدو أنَّ الظهور األوَّ

ا َوَعَد به. عالوة  في الجليل، بل في أورشليم! وهذا ليس تناقًضا ألنَّ يسوع له ُمطلق الحق في أن يَفعل أكثر ِممَّ

 ع لم يَْبلُغ الجليل قبل تالميذه!على ذلك، ال يوجد أيُّ دليل على أنَّ يسو

 . شهود الِعيان على قيامة يسوع المسيح -8

 

 . 5-5: 51كورنثوس 5؛ 54-0: 51؛ َمْرقُس 3: 5 الرسل أعمال اقرأ

ز الدليل التاريخي على قيامة يسوع ِمن اكتشف وناقش : كيف يُمكن لظهورات يسوع بعد قيامته أن تَُعزِّ

 األموات؟

يسوع المسيح لم تَْحُدث في الخفاء. ففي حين أنَّ العلوم الطبيعية تَعتمد على البراهين  : إنَّ قيامةمالحظات

يعتمد على شهادة شهود الِعيان الجديرين بالثقة. وقد كان هناك مئات شهود العيان على  التَّاريخواألدلَّة، فإنَّ 

ُرغم أنَّ العلوم الطبيعية  ال يُمكن نكرانها حقيقة تاريخيَّةقيامة يسوع! لذلك، فإنَّ قيامة يسوع ِمن األموات هي 

 الحديثة ال تملك تفسيًرا لهذا الحدث العجيب. 

 

أنَّ يسوع أظهَر نفسه لتالميذه بعد موته وقيامته، وأثبت لهم أنه َحيٌّ ببراهين  3: 5 الرسل ونقرأ في أعمال

كثيرة قاطعة. وقد ظهر لهم لُمدَّة تزيد عن األربعين يوًما. وعندما نقرأ األناجيل األربعة مًعا، نرى أنه ظَهَر 

ات. فقد ظه ر أوالً لمريم المجدليَّة خارج القبر للناس في يوم قيامته )أي: يوم األحد( ما ال يقل عن خمس َمرَّ

(. وفي ظُهر ذلك اليوم، 05تي رأين القبر الفارغ )َمتَّى ثم ظهر يسوع للنسوة األخريات اللوا(. 02)يوحنَّا 

(. وفي مساء ذلك اليوم، ظَهَر لتالميذه بدون توما )لوقا 04ظَهَر يسوع لبُطرس ثُمَّ لتلميذي ِعمواس )لوقا 

(. وبعد ذلك، ظَهَر لسبعة ِمن 02ن قيامته، ظَهَر لجميع تالميذه بمن فيهم توما )يوحنَّا (. وبعد أسبوع مِ 04

(، وألكثر ِمن 05(، ولألحد عشر تلميًذا على أحد جبال الجليل )َمتَّى 05تالميذه عند بُحيرة طبريَّة )يوحنَّا 

ُسل ) 122 ُسل في أورشليم 0-1: 51كورنثوس 5أخ ُدفعة واحدة، وليعقوب )أخيه(، ولجميع الرُّ (، وللرُّ

: 5 الرسل (، وللتالميذ األحد عشر على جبل الزيتون عند صعوده إلى السَّماء )أعمال4: 5 الرسل )أعمال

(. وهكذا، فإنَّ قيامة يسوع هي 5: 51كورنثوس 5(. وقد ظهر أخيًرا لبولُس وهو في طريقة إلى دمشق )1

 حقيقة تاريخيَّة ُمؤكَّدة ببراهين كثيرة!

 

 أهميَّة قيامة يسوع المسيح لنا ج(
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يانات األخرى في العالم قام ِمن األموات: ليس هناك نَبِيٌّ آخر في التاريخ البشري َعلِّم ! فجميع أنبياء الدِّ

يَرقدون في قبورهم. ولكنَّ يسوع المسيح هو اإلنسان الوحيد الذي قام ِمن األموات وما زال حياًا! وهذه الحقيقة 

فقيامته ُتبرهن على أنَّ هللا َقبَِل موته َكفَّاَرًة عن خطايانا! سوع المسيح هو أعظم نَبيٍّ في كل األزمنة! تُْثبِت أنَّ ي

، وهي الدليل القاِطع على ِصْدق كذلك، فإنَّ قيامة يسوع المسيح هي اإلعالن المنظور على حقيقته وألوهيَّته

ة تعالي  مه.أقواله، وهي اإلعالن القوي والقاطع على ِصحَّ

 

يسوع المسيح قام ِمَن األموات لكي يُبَيِّن أنَّ هللا اآلب قد قَبَِل عمل الخالص الكامل الذي قام به على  -1

ليب  .الصَّ

 

 . 4-3: 5؛ رومية 41-40: 51كورنثوس 5؛ 55-1: 0فيلبِّي  اقرأ

 

أنَّ هللا اآلب َقبَِل عمل  النَّتيجة األولى لقيامة المسيح وصعوده إلى أسمى مكاٍن في الكون هي أنها بَيَّنَت

ليب، فقد َرفَعه هللا اآلب إلى الخالص الكامل الذي قام به المسيح . وألنَّ يسوع أطاع َحتَّى الموت موت الصَّ

 أسمى مكان وأعطاه اسًما فوق كل اسم لكي تَنحني ليسوع ُكلُّ ُرْكبَة!

 

المسيح في طبيعته البشريَّة. وقد تُساِعُدنا إعادة يُْظِهران أدنى وأسمى مكانة ليسوع  4-3: 5رومية  في الَعَددان

صياغة هذين الَعَدَدْين على فهم الَمعنى المقصود هنا. فإنجيل هللا يَختصُّ بابن هللا األزلي )طبيعته اإللهيَّة( في 

 قيامته.  وبعدقيامته،  قبلالمرحلتين الزمنيَّتين لطبيعته البشريَّة: 

 

فة الُمَميِّزة لطبيعته البشريَّة هي "الجسد"؛ أي الضعف البشري ألنه ِمن ، كانفقبل قيامته ِمن األموات ت الصِّ

نَسل داود. فعندما تََجسَّد يسوع، أخذ طبيعة بشريَّة، ودخل خليقته والتاريخ البشري دون أن يَتخلَّى عن طبيعته 

  حالة اتِّضاع طبيعته البشريَّة.اإللهيَّة. وهذه الحالة تُدعى: 

 

وح القُُدس ألنه تَبَيَّن هوبعد قيامت ة الرُّ فة الُمَميِّزة لطبيعته البشريَّة هي "ُروح القَداسة"؛ أي قُوَّ ، أصبحت الصِّ

دت طبيعته البشريَّة؛ أي أنه تََعيَّن في مركز  ة أنه ابن هللا بالقيامة ِمن بين األموات. وعند قيامته، تََمجَّ بقوَّ

 . حالة ارتفاع )أو سمو( طبيعته البشريَّةة تُدعى: الربوبيَّة على كل شخص وشيء. وهذه الحال

 

ال يُباينان بين طبيعة المسيح البشريَّة وطبيعته اإللهيَّة. فيسوع  4-3: 5رومية  في وفي الحقيقة أنَّ الَعددان

ا، فإنَّ ابن هللا ِمن األزل. فالطبيعة البشريَّة ال تُصبح طبيعة إلهيَّة. وهكذ هو ابن هللاابنًا هلل؛ بل  لم يُصبحالمسيح 

ده،  قبلكان يمتلك طبيعة إلهيَّة   قيامته ِمن بين األموات. وبعدقيامته ِمن بين األموات،  وقبلتََجسُّ
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 بعد ميالدهيُباينان بين حالة الطبيعة البشريَّة ليسوع المسيح  4-3: 5رومية  في في الوقت نفسه، فإنَّ العددان

ِمن األموات ِمن جهة أخرى. ففي الفترة التي  بعد قيامتهِمن جهة، وبين حالة طبيعته البشريَّة  وقبل قيامته

سبقت قيامته والفترة التي أعقبت قيامته، لم تَنفصل طبيعته البشريَّة عن طبيعته اإللهيَّة. وهذان العددان يَُميِّزان 

طبيعته البشريَّة بعد قيامته ِمن  ُسُموا الده وحالة الطبيعة البشريَّة ليسوع المسيح بعد مي اتِّضاعبين حالة 

ا العدد  3األموات! والَعَدد  فَيَِصف ما صارت  4يَِصف ما كانت عليه حالته البشريَّة نتيجة والدته كإنسان. أمَّ

 عليه طبيعته البشريَّة نتيجة قيامة جسده ِمن األموات. 

 

لة في والد أخضعته للظروف التاريخيَّة الناشئة عن كونه ِمن نسل داود. فقد  تهوهذه الحادثة التاريخيَّة الُمتََمثِّ

ُولِد ِمن سبط يهوذا، َوُولِد تحت النَّاموس اليهودي، َوُولَِد ِمن عذراء. وِمن خالل والدته، أصبح يمتلك طبيعة 

جود خطيَّة فيه، بل بشريَّة كسائر البشر، ولكنه كان بال خطيَّة. وقد كانت طبيعته البشريَّة "ضعيفة" ال بسبب و

 بسبب خطيَّة العالم التي َحَملَها في جسده، وبسبب أنه كان ُمْزِمًعا أن يموت عن خطايانا. 

 

وح القُُدس. فَِمن ة الرُّ  ونتيجة للحادثة التاريخيَّة الُمتمثِّلة في قيامته، فقد اتَّضح تاريخياًا وأزلياًا أنه قد تََعيَّن بقوَّ

ع ُكلَّ َضْعٍف بشريٍّ وانفصل تماًما عن الخطيَّة والموت. فقد تَغيَّرت طبيعته البشريَّة خالل قيامته، طََرَح يسو

وح  –ُمنذ تلك اللحظة فصاعًدا  –وصار  يُْعَرف بأنه ُروح ويوَصف بذات األوصاف التي يُوصف بها الرُّ

بُّ : "50: 3كورنثوس 0القُُدس. لهذا، فإننا نقرأ في  ا الرَّ وحُ فَهُ )المسيح( َوأَمَّ ". ولهذا أيًضا، فإنَّ الَمسيح َو الرُّ

أنَّ طبيعته البشريَّة  4: 5: "ُرْوًحا ُمْحيِيًا"! كذلك، نرى ِمن خالل رومية 41: 51كورنثوس 5يُْدَعى في 

ةً ) ( 55: 05نُظر َمتَّى أالُمقامة تَتَِّصف بأنها "روح القداسة". وهكذا، فقد أُعطي يسوع المسيح ُسلطانًا وقوَّ

ده.  تفوقان ة كل ما كان لديه أثناء تََجسُّ وبعد قيامته، أصبحت الطبيعة البشريَّة ليسوع المسيح "ُربوبيًَّة" بقوَّ

وح الُقُدس الكاملة!  الرُّ

 

 . يسوع المسيح قام ِمَن األموات لكي يُؤسِّس الكنيسة -2

 

 . 15-10: 54؛ مرقُس 00-55: 0يوحنَّا  اقرأ

 

النَّتيجة الثانية لقيامة يسوع المسيح ِمْن بين األموات هي أنه َأسََّس هيكاًل جديًدا بنظاٍم جديٍد للعبادة؛ أي الكنيسة 

وح والحق.   والعبادة الكنسيَّة هلل اآلب بالرُّ
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َوتُفَسِّر تُفَسِّر موت يسوع المسيح ِمن جهة نَْقض هيكل العهد القديم وطقوسه،  00-55: 0يوحنَّا  في واألعداد

 قيامة يسوع المسيح ِمن جهة بناء هيكل العهد الجديد )الكنيسة( وعبادتها. 

 

ْمز وَمعناه  .أ( الرَّ

 

"؟ نَِجد هنا رمًزا في العهد الجديد عن اْنقُُضوا هَذا اْلهَْيَكَل، َوفِي ثاَلَثَِة أَيَّاٍم أُقِيُمهُ فما الذي قََصَدهُ يسوع بقوله: "

ته. فقبل أكثر ِمن ثالث سنوات ِمن َصلب يسوع وقيامته، أعلن يسوع هذه النبوءة موت يسوع المسيح وقيام

الُمِهمَّة عن موته وقيامته. وقد كانت تلك النبوءة بمثابة أُحجية ألنَّ الكلمات كانت تحتمل َمْعنَيَْين. فكلمة 

أو قد تُشير إلى "هيكل  "هيكل" قد تُشير إلى "الهيكل المصنوع ِمن حجارة" والذي كان قائًما في أورشليم،

الجسد". وكلمة "انقضوا" قد تُشير إلى "هَْدم" بناٍء ما، أو إلى  "إهالك" الجسد. وكلمة "أُقيمه" قد تشير إلى 

 "إعادة بناء" بنايٍة ما، أو إلى "إقامة الجسد"!

 

ا معنى هذه الصورة الرمزيَّة بمجملها فهو كالتالي: "مع أنكم بصلبكم لي، أيها اليه ود، تنقضون هيكل أمَّ

جسدي، فإنني سأقوم بعد ثالثة أيام! ومع أنكم ِمن خالل قتلكم لي ستنقضون أيًضا هيكلكم المصنوع ِمن 

حجارة وتنقضون ممارساتكم الدينيَّة )الشريعة( الُمرتبطة به، فسوف أعمل ِمن خالل قيامتي على تأسيس 

وح والحقهيكل جديد ونظاٍم جديٍد للعبادة: الكنيسة وعبادتها لآل  .("04-03: 4)يوحنَّا  ب بالرُّ

 

ْمز عن تحقيقه.   ب( ال يُمكن فَْصل الرَّ

 

ْمزففي المصطلحات الالهوتيَّة، ال يُمكن فَْصل  شخًصا، أو شيئًا أو  الرمزإليه. وقد يكون  المرموزعن  الرَّ

 ".المرموز إليهَحَدثًا. وهو يُشير إلى واقع ُمستقبليٍّ يُْدعى "

 

مز هنا ا التَّحقيق فهو جسد 1: 53 أخبار األيام5هو هيكل بني إسرائيل الذي كان مكان ُسكنى هللا ) والرَّ (. أمَّ

(. لذلك، إذا قام 0: 0؛ 51: 5؛ كولوسي 52-0: 54؛ 55، 5: 5المسيح الذي هو َمْسَكن هللا الحقيقي )يوحنَّا 

ل، أْي:   هيكل أورشليم ونظام العبادة فيه!أحٌد بنقض الثاني، أي: جسد يسوع، فإنه يَنقض أيًضا األوَّ

 

وهكذا، عندما ُصلِب يسوع المسيح، لم يَُعد لمبنى الهيكل وال لنظام العبادة فيه أي معنى! لهذا، عندما مات 

(. وبعد قيامة يسوع ِمن بين 15: 00يسوع على الصليب، انشق حجاب الهيكل ِمن أعلى إلى أسفل )َمتَّى 

-04: 50؛ 12-45: 0 الرسل ون يُنادون ببُطالن أهميَّة مبنى الهيكل )أعمالاألموات، راح المؤمنون المسيحيُّ 
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َرت أورشليم والهيكل الحجري في سنة 01  02(. وبسبب الجريمة الُمريعة الُمتََمثِّلة في قَتل يسوع المسيح، ُدمِّ

مؤمنون بيسوع (. وِمن لحظة قيام يسوع المسيح فصاعًدا، أصبح باستطاعة ال44-45: 50ميالديَّة )لوقا 

: 0المسيح ِمن اليهود واألُمم )غير اليهود( أن يدخلوا إلى محضر هللا اآلب ِمن خالل يسوع المسيح )أفُسس 

 (. 50: 3؛ 55

 

 

 

 

 

 

 ج( قيامة جسد يسوع المسيح تُشير إلى تأسيس الكنيسة. 
 

فُسَِّرت وكأنها تُشير حرفياًا إلى كانت الشهادة ضد يسوع المسيح أثناء محاكمته شهادة باطلة حيث إنَّ كلماته 

هدم الهيكل الموجود وإقامة هيكل جديد في أورشليم. ولكنَّ كلمات يسوع كان تُشير بالفعل إلى إقامة هيكل 

( وال يحتوي على حجارة. وقد كان هذا "الهيكل اآلخر" يُشير إلى 15: 54" )مرقس َغْيَر َمْصنُوٍع بِأَيَادٍ آخر"

ِمن أشخاص )وليس ِمْن َمباٍن حجريَّة(. والعهد الجديد يَُعلِّم بوضوح أنَّ الكنيسة )أو جسد  الكنيسة التي تتألَّف

-4: 0بطرس 5؛ 4: 0تسالونيكي 0؛ 51: 1كورنثوس 0؛ 50-51: 3كورنثوس 5المؤمنين( هي "هيكل هللا" )

ا الحجارة 00-05: 0س (! والكنيسة أو هيكل العهد الجديد هو الَمسكن الذي يَسُكن هللا فيه بروحه )أفسُ 52 (. أمَّ

ة في العالم )  (. 52-0: 0بطرس 5الحيَّة التي بُنَِي منها هيكل العهد الجديد فهي المؤمنين المسيحيِّين ِمن كل أُمَّ

 

مز يُشير إلى هيكل أورشليم، وأنَّ تحقيقه يُشير إلى يسوع الُمقام ِمن األموات.   د( النَّاس لم يفهموا أنَّ الرَّ

 

رآه اليهود في األصحاح الثاني ِمن إنجيل يوحنَّا هو هيكل أورشليم المبني ِمن حجارة والذي  كان كل ما

سنة. ولو أنهم درسوا األسفار المقدسة بقلوب مؤمنة لعرفوا أنَّ هيكل أورشليم، بما فيه من  41استغرق بناؤه 

وال. َوتُ  د َرْمز مصيره الزَّ بَيِّن الشواهد الكتابيَّة التالية ِمن العهد القديم أثاٍث وما يَرتبط به ِمن طقوس، كان ُمَجرَّ

 أنَّ الهيكل الحجري، وتابوت العهد، والذبائح كانت كلها ُمؤقَّتة:

 

تَُعلِّم بوضوح أنَّ هللا الحيَّ الذي خلق الكون ال  1-1: 0 األيام أخبار0و  00: 5ملوك 5 في األعداد -

اإِللهُ الَِّذي َخلََق اْلَعالََم َوُكلَّ يَْسُكن في هياكل مصنوعة بأيادي بََشر. لهذا فقد قال استفانوس وبولُس: "

َماِء َواألَْرِض، الَ يَْسُكُن فِي هَيَاِكَل َمصْ   الرسل" )أعمال نُوَعٍة بِاألَيَاِديَما فِيِه، هَذا، إِْذ هَُو َربُّ السَّ

 (.01-04: 50؛ 45-40: 0
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، تَنَبَّأ النبيُّ إرميا بأنَّ أحًدا لن يَْفتَقَِد تابوت العهد، ولن يَتذكَّره، ولن يَْسَع إلى ُصنعه 51: 3في إرميا  -

 ثانيةً!

 

، اليونانيَّةلُمتَْرَجم إلى ِمن العهد القديم ا 0-1: 42ُمقتبسة عن المزمور  0-1: 52عبرانيِّين  في األعداد -

. ثُمَّ وهي تقول: "  قُْلُت: َذبِيَحةً َوقُْربَانًا لَْم تُِرْد، َولِكْن هَيَّأَْت لِي َجَسًدا. بُِمْحَرقَاٍت َوَذبَائَِح لِْلَخِطيَِّة لَْم تَُسرَّ

لِّم أنَّ موت يسوع المسيح قد أكمل ". وهكذا، فإنَّ هذه اآليات تُعَ ألَْفَعَل َمِشيئَتََك يَا أهلَلُ ... هنََذا أَِجيُء. 

 ذبائح العهد القديم. 

 

ولم يَْفهَم تالميذ يسوع أيًضا أنَّ "الهيكل" الذي تََحدَّث عنه يسوع في األصحاح الثاني ِمن إنجيل يوحنَّا هو 

ٍذ فقط، هيكل جسده. وقد بقي األمر على ذلك الحال إلى ما بعد قيامة يسوع في اليوم الثالث ِمن َصلبه. فحينئ

 فَِهم التالميذ المعنى الروحي لكلمات يسوع!

 

 . يسوع المسيح قام ِمن األموات لكي يُعطي المؤمنين به حياةً ُمقدَّسةً جديدة -3

 

 . 0-5: 1رومية  اقرأ

 

النَّتيجة الثالثة لقيامة يسوع ِمن بين األموات هي أنَّ المسيح الُمقام يُعطي المؤمنين المسيحيِّين حياًة جديدةً 

 ُمقدَّسًة في الزمان الحاضر. 

 

(، اتَّحد الُمؤمنون ُروحياًا بموت المسيح وقيامته. واالتِّحاد بقيامة 53: 5؛ أفُسس 5: 1نظُر رومية أباإليمان )

اآلن على األرض. كما أنها  الُمقامةإلى حياة المؤمنين  –إشارةً رئيسيةً  –تُشير  0-5: 1رومية المسيح في 

هي أنَّ االتِّحاد الروحي  1: 1. والفكرة في رومية قيامة أجسادهم في الُمستقبلإلى  –إشارةً ثانويَّةً  –تُشير 

ي الوثيق بقيامته! ويجب علينا أن نَعرف أنَّ الوثيق بموت المسيح ودفنه ال يُمكن فَْصلُه عن االتِّحاد الروح

استخدام الزمن المستقبلي في اللغة اليونانيَّة األصليَّة ال يَُعبِّر بالضرورة عن َعَمل ُمستقبلي، بل عن يقين في 

دالحاِضر!  ا أ فِمَن الُمؤكَّ دَّى إلى أنَّ المؤمنين المسيحيِّين اتَّحدوا اتِّحاًدا وثيقًا بموت المسيح وَدفنه ِممَّ

ا أدَّى إلى  "تبريرهم" أمام هللا. كذلك، ِمن المؤكَّد أنَّ المؤمنين المسيحيِّين اتَّحدوا اتِّحاًدا وثيقًا بقيامة المسيح ِممَّ

روا ِمن عقاب الخطيَّة"تقديسهم". وحالة التبرير تَعني أنَّ المؤمنين  . فقد ُغفَِرت خطاياهُم، وأُعلنوا أبراًرا، َتَحرَّ

ا حالة القداسة فتَعني أنَّ المؤمنين قد وأصبحوا يُ  روا ِمن ُسلطان الخطيَّةعاَملون كأبرار. أمَّ . وبالتالي، فَهُْم َتَحرَّ
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لم يعودوا عبيًدا لطبيعتهم الخاطئة، بل أصبحوا يَنمون اآلن في القداسة. لهذا، فإنَّ موت يسوع المسيح َكفَّارةً 

إلى تقديسه. كذلك، فإنَّ الحياة الُمقامة ليسوع  –بكل تأكيد  –دِّي عن خطايا المؤمن هو شيء الزٌم لتبريره ويؤ

إلى تبريره. ومن المؤكَّد أن المؤمنين  –بكل تأكيد  –المسيح هي شيء الزٌم لقداسة المؤمن وستؤدِّي 

المسيحيِّين يبدأون في التغيُّر على ِمثال المسيح في حياٍة ُمقدََّسٍة هُنا واآلن على األرض. ويدور النقاش كله في 

 األصحاح السَّادس ِمن رسالة رومية حول همزة الَوْصل الالزمة بين التَّبرير والتَّقديس.

 
 

 . األموات لكي يَْضَمن القيامة الُمستقبليَّة ألجسادنا يسوع المسيح قام ِمن -4

 

 . 51-54: 4تسالونيكي 5؛ 05-02: 3؛ فيلبِّي 14-40: 51كورنثوس 5؛ 00-05: 1يوحنَّا  اقرأ

 

مانة لقيامة أجساد المؤمنين المسيحيِّين في  النَّتيجة الرابعة لقيامة المسيح ِمن بين األموات هي أنها الضَّ

 الُمستقبل.

 

مانة بأنَّ أجساد المؤمنين المسيحيِّين ستقوم هي األخرى ِمن بين األموات. فعندما فق يامة يسوع المسيح هي الضَّ

ا  يأتي المسيح ثانيةً، سوف يقوم جميع المؤمنين المسيحيِّين الذين َرقَدوا ليتَِّحدوا مع أرواحهم األبديَّة. أمَّ

يَتََغيَّرون في الحال. وهكذا، سوف يَتََغيَّر جميع المؤمنين على المؤمنون الذين ما زالوا على قيد الحياة، فسوف 

 صورة َجَسد َمْجِده َويَْحيون َمَعهُ حياةً أبديَّةً َمجيدةً!

 

 ق(ائدق 5) َصالة 5

 َصالة ُمتجاوبة مع كلمة هللا

 
 صلوات قصيرة تُظِهر تجاوبكم مع ما تعلَّمتموه اليوم.  َصلُّوا بالتناُوب

 أو اقسم المجموعة إلى مجموعات ثنائيَّة أو ثالثيَّة وارفعوا صلوات تعكس تجاوبكم مع ما تعلَّمتموه اليوم. 

 

 (تان)دقيق واجب بيتي 1

 للدَّرس القادم

 

 أعط أعضاء مجموعتك الواجب التالي مكتوبًا، أو اطلب منهم أن يكتبوه في دفاترهم(.  قائد المجموعة.)

 . تعهَّد بتدريب تالميذ ُجُدد للرب وببناء كنيسة المسيح. تعهُّد -5
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)مع شخص آخر أو مع مجموعة من األشخاص( التعليم الُمتعلِّق بعيد الفصح  ِعظ، أو َعلِّم، أو ادرس -0

 المجيد: ذكرى قيامة المسيح ِمن بين األموات. 

. استخدم 1-0كورنثوس 5نصف أصحاح يومياًا ِمن . تمتَّع بخلوة روحيَّة مع هللا باالستعانة بالخلوة الروحيَّة -3

ل. اكتب مالحظاتك.   طريقة الَحقا الُمفضَّ

 : راجع يوميًا اآليات الخمس التي حفظتها عن "شخصيَّة المؤمن". الحفظ -4

ر درس الكتاب الُمقدَّس القادم في البيت: يوحنَّا درس الكتاب -1 . استخِدم طريقة الخطوات 15-50: 5. َحضِّ

ن مالحظاتك. الخم  س لدراسة الكتاب الُمقدَّس. َدوِّ

 (. 3: 1. َصلِّ لشخٍص ُمعيَّن أو لشيٍء ُمحدٍَّد في هذا األسبوع وانظر ما سيفعله هللا )المزمور الصالة -1

ن مالحظاتك -0 ن أيًضا مالحظاتك الُمتعلِّقة بأوقات الخلوة الشخصية مع هللا،  َدوِّ حول بناء كنيسة المسيح. َدوِّ

 يات الحفظ، والتعليم، والتحضير. وآ

 


