
 

 معنى قيامة المسيح
وفي أول األسبوع جاءت مريم المجدلية إلى القبر باكرًا والظالم باق فنظرت الحجر  "

 " مرفوعًا عن القبر
 (.02:1 يو)

 .. ساد الظالم في أفق حياة تالميذ المسيحيوم الجمعة في 

 .. ظالم الهزيمة، فقد ظنوا أن سيدهم ُهزم حين أخذه اليهود والرومان وصلبوه

 .. م الك  الذ  م أ للوههم من ههة حقيقه وظال

وظالم الحزن على فراق ذاك الذ  عّزاهم، وأراح للوههم، وم أ حياتهم سالمًا أثناء 

 ..وهوده معهم

 .. لكن هعد نهاية السبت لام المسيح

وخرج من لبره والقبر ُمغلق، فلم يكن هحاهة أن يرفع المالئكة الحجر عن لبره ليخرج 

زل مالك الرب من السماء ودحرج الحجر عن هاب القبر، فعل ذل  ليثبت من ، وعندما ن

 ..أن المسيح لام وأن  ليس في القبر

 .. وهقيامة المسيح أعلنت السماء هزيمة الظالم

 2 ن ليامة المسيح ألقد أكدت  نا سيهركز في معنى ليامة المسيح،وحديث
 

 أنه هو الذي ُصلب على الصليب: أواًل
"  ولما قال هذا أراهم يديه وجنبه. وقف في الوسط وقال لهم سالم لكم "يح لهالميذه هعد ليامه  عندما ظهر المس

لقد لصد المسيح هأن يهأكد تالميذه تمامًا أن  هو الذ  ُصلب على الصليب، ولذا أراهم يدي  ليروا فيها  (.022:1 يو)

 .طعن  هها أحد العسكرآثار ثقوب المسامير، وأراهم هنب  ليروا في  آثار الحرهة الهي 
 

 صدق نبوات العهد القديم ونبوات المسيح:  ثانيًا
  (.01201مز  )"  لن تدع تقيك يرى فسادًا. ألنك لن تترك نفسي في الهاوية 2 " تنبأ داود عن ليامة المسيح فقال

ترك نفسه في لم ُتأنه  "ولد أعلن هطرس في خطاه  لليهود يوم الخمسين أن هذه النبوة تمت حرفيًا في المسيح، 

  (.:202 أع)"  الهاوية وال رأى جسده فسادًا

ألنه كما كان يونان في بطن الحوت ثالثة أيام وثالث لياٍل  2 " كذل  تنبأ المسيح عن موت  ودفن  وليامه  فقال

 . ( :2120 مت) "  هكذا يكون ابن اإلنسان في قلب األرض ثالثة أيام وثالث ليال

وبعد . اإلنسان ينبغي أن يتألم كثيرًا وُيرفض من الشيوخ ورؤساء الكهنة والكتبة وُيقتلأن ابن  "ولال أيضًا 

.. كما لاللب األرض ثالثة أيام وثالث ليال ولد ُصلب المسيح، وُدفن، وهقي في ل.  ( 220  8 مر )"  ثالثة أيام يقوم

 .لقد أكدت ليامة المسيح صدق النبوات. ثالثة أيام  ولام هعد
 

 ة الثالوثأنه ابن اهلل وأعلنت وحداني : ثالثًا
 :أعلن هولس الرسول هذا الحق هكلمات 

الذي سبق فوعد به بأنبيائه في الكتب . بولس عبد ليسوع المسيح المدعو رسواًل الُمفرز إلنجيل اهلل "

ة المقدسة، عن ابنه، الذي صار من نسل داود من جهة الجسد، وتعين ابن اهلل بقوة من جهة روح القداس

 .( 2-020رو  )"  يسوع المسيح ربنا. بالقيامة من األموات

علن أن  ُمفرز إلنجيل اهلل، وأن هذا اإلنجيل هو ما وعد ه  اهلل يعلن هولس عبوديه  للمسيح، وفي هذا النص ي

 .رهنا وأن يسوع المسيح هو. وأن ليامة المسيح أعلنت هقوة الروح القدس أن  اهن اهلل.. هأنبيائ  في العهد القديم

 في هذه اآليات المضيئة،

 .نرى اآلب الذ  وعد ههقديم االهن ذهيحة ألهل خطايا اآلثمين والذ  ألام  من األموات

 .(0:-:082يو )ونرى االهن الذ  أعلنت ليامه  حقيقه ، والذ  ألام نفس  

 .ونرى الروح القدس الذ  أعلن هقوة أن ليامة المسيح أّكدت حقيقة كون  اهن اهلل

 . فقيامة المسيح أعلنت هما ال يدع مجااًل للك  أن  اهن اهلل األزلي

هعد أن رأى آثار المسامير في يدي ، وأثر الحرهة في  -الذ  م أه الك  في حقيقة ليامه   -ولد ههف توما الرسول 

 . وَلبـِل المسيح اعهراف  ( 82:1: يو )"  ربي وإلهي 2 "هنب ، وتأكد من ليامه  لائاًل ل 



 

 أّكدت هزيمة الموت وأنارت الحياة والخلود:  ابعًار
لصة  "إن لم تكن هناك ليامة من الموت وحياة أهدية، فحياتنا األرضية يمكن أن ينطبق عليها ما لال  شكسبير، 

 2  ، لكن اهلل هعل األهدية في للب اإلنسان كما لال المل  سليمان" ترويها عجوز شمطاء هالسة إلى هوار النار

 .( 200  2 ها )" ضًا جعل األبدية في قلبهم التي بالها ال يدرك اإلنسان العمل الذي يعمله اهلل وأي "

اآلن . فإننا ننظر اآلن في مرآة في ُلغز لكن حينئذ وجهًا لوجه .. "وسر الوهود... األهدية هي تفسير الوهود كل 

 .( 0:202كو 0 )"  أعرف بعض المعرفة لكن حينئذ سأعرف كما ُعرفت

 

 2ولهذا كهب هولس الرسول لهلميذه تيموثاوس.. وليامة المسيح أكدت هزيمة الموت، وأنارت لنا الحياة والخلود

فال تخجل بشهادة ربنا، وال بي أنا أسيره، بل اشترك في احتمال المشقات ألجل اإلنجيل بحسب قوة اهلل، الذي  "

ى القصد والنعمة التي ُأعطيت لنا في المسيح خّلصنا ودعانا دعوة مقدسة، ال بمقتضى أعمالنا، بل بمقتض

يسوع قبل األزمنة األزلية، وإنما ُأظهرت اآلن بظهور مخلصنا يسوع المسيح، الذي أبطل الموت وأنار الحياة 

 .( 01-820تي : )"  والخلود بواسطة اإلنجيل

 

هجسد كالجسد الذ  هناك ليامة سهكون .. ع من فبعد أن يهحلل الجسد الذ  تعيش في  ويعود إلى الهراب الذ  ُصن

 .لام ه  المسيح من األموات

فإن سيرتنا نحن هي في السموات، التي منها أيضًا ننتظر مخلصًا هو الرب يسوع المسيح، الذي سيغِير شكل  "

 "  جسد تواضعنا ليكون على صورة جسد مجده، بحسب عمل استطاعته أن ُيخضع لنفسه كل شيء
 (.0:و122:في  )

 

ُيزرع . هكذا أيضًا قيامة األموات2 "هولس عن الجسم الذ  سيقوم ه  المؤمنون هالمسيح المصلوب، فقالتحَدث 

ُيزرع جسمًا . ُيزرع في ضعف وُيقام في قوة. ُيزرع في هوان وُيقام في مجد. في فساد وُيقام في عدم فساد

كما هو . نسان الثاني الرب من السماءاإل. اإلنسان األول من األرض ترابي... حيوانيًا وُيقام جسمًا روحانيًا

وكما لبسنا صورة الترابي سنلبس . وكما هو السماوي هكذا السماويون أيضًا. الترابي هكذا الترابيون أيضًا

 (.22-2:204كو 0)"  أيضًا صورة السماوي

 

 .. هذا هو رهاء المؤمنين الحقيقيين، الذين آمنوا للبيًا هالرب يسوع المسيح ونالوا خالص 

إن كان لنا في هذه الحياة فقط رجاء في المسيح فإننا أشقى جميع  "وهذا الرهاء هو سّر فرحهم ولّوتهم، ألن  

 .(02204كو0)"  الناس

 .. ، وهقيامه  أنار لنا الحياة والخلود" ولكن اآلن قد قام المسيح من األموات "

 .قامبالحقيقة .. المسيح قام 2 فلنههف من للوهنا هفرح عظيم لائلين

 

 


