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أبو ظبى –كنيسة القديس العظيم األنبا أنطونيوس   

  قــرات لك –المـكتبـة االستعـارية  –أسـرة الـقـديـس ديـديمـوس الضـريـر 

فى قيامة الرب يسوع مـقــاالت و تـأمــالت  

  ةــن وأدلــراهيـرب يسوع المسيح بــة الــلقيام
  ل حدوث الصلب:الدليل األعظم هو شهادة السيد المسيح عن قيامته قب -1

«َوِفيَما ُهْم نَاِزلُوَن ِمَن اْلَجبَِل أوصى تالميذه أن ال يخبروا أحداً  بعد حادثة التجلي + 
ثُوا أََحداً بَِما أَْبَصُروا إالَّ َمتَى قَاَم اْبُن اِإلْنَساِن ِمَن األَْمَواِت» (مر   ).9:9أَْوَصاهُْم أَْن الَ يَُحّدِ

سيح هو (ابن هللا الحي) وتملك تالميذه اإلعتقاد بأنه ال  ان السيد الم عندما شهد بطرس+ 
«ِمْن ذَِلَك اْلَوْقِت اْبتََدأَ يَُسوعُ يُْظِهُر ِلتَالَِميِذِه أَنَّهُ يَْنبَِغي أَْن يَْذَهَب  يموت قال لهم عن نفسه إنه 

 َواْلَكتَبَِة َويُْقتََل َوفِي اْليَْوِم الثَّاِلِث يَقُوَم» إِلَى أُوُرَشِليَم َويَتَأَلََّم َكثِيراً ِمَن الشُّيُوخِ َوُرَؤَساِء اْلَكَهنَةِ 
  ).12:16(مت
قَاَل لَُهْم يَُسوعُ: «إْبُن اِإلْنَساِن َسْوَف يَُسلَُّم إِلَى   َوفِيَما ُهْم (التالميذ) يَتََردَُّدوَن فِي اْلَجِليلِ + 

  ).23- 22: 17(متيَقُوُم» أَْيِدي النَّاِس. فَيَْقتُلُونَهُ َوفِي اْليَْوِم الثَّاِلِث  
َها نَْحُن َصاِعُدوَن إِلَى أُوُرَشِليَم َواْبُن  «قال لهم  اثناء صعوده الى أورشليم للمرة األخيرة+ 

َكْي َمِم لِ اِإلْنَساِن يَُسلَُّم إِلَى ُرَؤَساِء اْلَكَهنَِة َواْلَكتَبَِة فَيَْحُكُموَن َعلَْيِه بِاْلَمْوِت. َويَُسلُِّمونَهُ إِلَى األُ 
  .)19-18: 20متيَْهَزأُوا بِِه َويَْجِلُدوهُ َويَْصِلبُوهُ َوفِي اْليَْوِم الثَّاِلِث يَقُوُم» (

«اْنقُُضوا َهذَا اْلَهْيَكَل َوفِي ثالَثَِة أَيَّاٍم أُقِيُمهُ». قال لهم  عندما طلب اليهود منه معجزة+ 
  ) قاصداً بالهيكل هيكل نفسه أو بالحرى جسده.19:2(يو
«لَْيَس أََحٌد يَأُْخذَُها ِمنِّي بَْل أََضعَُها قال عن نفسه  دما تحدث عن نفسه كراعى صالح عن+ 

أَنَا ِمْن ذَاتِي. ِلي ُسْلَطاٌن أَْن أََضعََها َوِلي ُسْلَطاٌن أَْن أُخذََها أَْيضاً. َهِذِه اْلَوِصيَّةُ قَبِْلتَُها ِمْن  
  مته بإرادته. ) مشيراً لموته بإرادته وقيا18:10(يوأَبِي». 

«أَنَا ُهَو اْلِقيَاَمةُ َواْلَحيَاةُ. َمْن آَمَن بِي َولَْو َماَت   قول السيد المسيح لمرثا عند اقامة لعازر+ 
  ).25:11فََسيَْحيَا» (يو

  ).32:26«َولَِكْن بَْعَد قِيَاِمي أَْسبِقُُكْم إِلَى اْلَجِليِل» (مت ولتالميذه في الطريق للصليب+ 
  
  -د المسيح على قيامته بعد الصلب :شهادة السي -2

بعد خروجهما من القبر راكضتين لتخبرا  تالميذه   المريمتين (المجدلية واألخرى) + 
«الَ تََخافَا. اْذَهبَا قُوالَ ِإلْخَوتِي أَْن يَْذَهبُوا إِلَى اْلَجِليِل َوُهنَاَك  قابلهما يسوع وقاال لهما 

  .)10:28(متيََرْونَنِي» 
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«الَ تَْلِمِسينِي ألَنِّي لَْم أَْصعَْد بَْعُد إِلَى أَبِي. َولَِكِن  قال لها  كي عند القبرلمريم وهي تب+ 
اْذَهبِي إِلَى إِْخَوتِي َوقُوِلي لَُهْم: إِنِّي أَْصعَُد إِلَى أَبِي َوأَبِيُكْم َوإِلَِهي َوإِلَِهُكْم. فََجاَءْت َمْريَُم  

بَّ َوأَنَّهُ قَاَل لََها َهذَا» (يو اْلَمْجَدِليَّةُ َوأَْخبََرِت التّالَِميذَ    ).18-17: 20 أَنََّها َرأَِت الرَّ
«أَيَُّها اْلغَبِيَّاِن َواْلبَِطيئَا اْلقُلُوِب فِي اِإليَماِن بَِجِميعِ َما  قال لهما المسيح  لتلميذي عمواس+ 

 َ   ).26- 25: 24لَُّم بَِهذَا َويَْدُخُل إِلَى َمْجِدِه؟» (لوتََكلََّم بِِه األَْنبِيَاُء. أََما َكاَن يَْنبَِغي أَنَّ اْلَمِسيَح يَتَأ
«َوفِيَما ُهْم يَتََكلَُّموَن بَِهذَا َوقََف يَُسوعُ نَْفُسهُ فِي َوَسِطِهْم َوقَاَل   للتالميذ العشرة في العلية+ 

قَاَل لَُهْم: «َما بَالُُكْم ُمْضَطِربِيَن  لَُهْم: َسالٌَم لَُكْم!. فََجِزُعوا َوَخافُوا َوَظنُّوا أَنَُّهْم نََظُروا ُروحاً.  فَ 
: إِنِّي أَنَا ُهَو. ُجسُّونِي َواْنُظُروا فَإِ  نَّ َوِلَماذَا تَْخُطُر أَْفَكاٌر ِفي قُلُوبُِكْم؟. اُْنُظُروا يََديَّ َوِرْجلَيَّ

وَح لَْيَس لَهُ لَْحٌم َوِعَظاٌم َكَما تََرْوَن ِلي. َوِحيَن قَاَل َهذَا أََراُه    ).  40-36:24لوْم يََدْيِه َوِرْجلَْيِه» (الرُّ

«َوبَْعَد ثََمانِيَِة أَيَّاٍم َكاَن تالَِميذُهُ أَْيضاً َداِخالً َوتُوَما َمعَُهْم. فََجاَء يَُسوعُ   للتالميذ ومعهم توما+ 
ا: «َهاِت إِْصبِعََك إِلَى ُهنَا  َواألَْبَواُب ُمغَلَّقَةٌ َوَوقََف فِي اْلَوَسِط َوقَاَل: سالٌَم لَُكْم. ثُمَّ قَاَل ِلتُومَ 

َوأَْبِصْر يََديَّ َوَهاِت يََدَك َوَضْعَها فِي َجْنبِي َوالَ تَُكْن َغْيَر ُمْؤِمٍن بَْل ُمْؤِمناً». أََجاَب تُوَما:  
وا َولَْم يََرْوا» «َربِّي َوإِلَِهي». َقاَل لَهُ يَُسوعُ: «ألَنََّك َرأَْيتَنِي يَاتُوَما آَمْنَت! ُطوبَى ِللَِّذيَن آَمنُ 

  ).29-26: 20(يو
َم يَُسوعُ َوَكلََّمُهْم قَائِالً: «ُدفَِع إِلَيَّ ُكلُّ ُسْلَطاٍن فِي السََّماِء َوَعلَى  للتالميذ في الجليل+  تَقَدَّ

وحِ ا ُدوُهْم بِاْسِم اآلِب َواِالْبِن َوالرُّ ْلقُُدِس. َوَعلُِّموهُْم  األَْرِض. فَاْذَهبُوا َوتَْلِمذُوا َجِميَع األَُمِم َوَعّمِ
: 28أَْن يَْحفَُظوا َجِميَع َما أَْوَصْيتُُكْم بِِه. َوَها أَنَا َمعَُكْم ُكلَّ األَيَّاِم إِلَى اْنِقَضاِء الدَّْهِر» (مت

18-20.(  
ْبُح َوقََف يَُسوعُ َعلَى الشَّاِطِئ. َولَِكنَّ «لسبع تالميذ  عند بحيرة طبرية+  ا َكاَن الصُّ َولَمَّ

  ).4:21تّالَِميذَ لَْم يَُكونُوا يَْعلَُموَن أَنَّهُ يَُسوعُ» (يوال
«يَا ِسْمعَاُن ْبَن يُونَا أَتُِحبُّنِي أَْكثََر ِمْن َهُؤالَِء؟» قَاَل لَهُ: «َنعَْم يَا   لبطرس وحدة في العتاب+ 

  ).15:21َربُّ أَْنَت تَْعلَُم أَنِّي أُِحبَُّك». قَاَل لَهُ: «إْرَع ِخَرافِي» (يو
ُسِل أَْجَمِعيَن» (اكو ليعقوب أول رسول شهيد+    ).7:15«َوبَْعَد ذَِلَك َظَهَر ِليَْعقُوَب ثُمَّ ِللرُّ
«َوبَْعَد ذَِلَك َظَهَر كان قد آمنوا به من قبل ليقوي إيمانهم  ظهر ألكثر من خمسمائة شخص+ 

بَاٍق إِلَى اآلَن. َولَِكنَّ بَْعَضُهْم قَْد َرقَُدوا» َدْفعَةً َواِحَدةً ألَْكثََر ِمْن َخْمِسِمئَِة أَخٍ أَْكثَُرهُْم 
  ).6:15(اكو
«أَْخَرَجُهْم َخاِرجاً إِلَى بَْيِت َعْنيَا َوَرفََع   في اليوم األربعين على جبل الصعود لألحد عشر+ 

  ).51-50: 24َماِء» (لويََدْيِه َوبَاَرَكُهْم. َوفِيَما ُهَو يُبَاِرُكُهُم اْنفََرَد َعْنُهْم َوأُْصِعَد إِلَى السَّ 
  
  شهادة رسل السيد المسيح: -3
  :  شهاده بطرس الرسول -أ 

ً نَْحَو ِمئٍَة َوِعْشِريَن.   «َوفِي تِْلَك األَيَّاِم قَاَم بُْطُرُس فِي َوَسِط التَّالَِميِذ َوَكاَن ِعدَّةُ أَْسَماٍء َمعا
َجاُل اِإلْخَوةُ َكاَن يَْنبَِغي  وُح اْلقُُدُس َفقَالَهُ بِفَِم فَقَاَل:  أَيَُّها الّرِ أَْن يَتِمَّ َهذَا اْلَمْكتُوُب الَِّذي َسبََق الرُّ
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َجاَل الَِّذينَ    َداُوَد َعْن يَُهوذَا الَِّذي َصاَر َدِليالً ِللَِّذيَن َقبَُضوا َعلَى يَُسوَع. ....... فَيَْنبَِغي أَنَّ الّرِ
َماِن الَِّذي فِ  بُّ يَُسوعُ َوَخَرَج.  ُمْنذُ َمْعُموِديَِّة يُوَحنَّا إِلَى اْجتََمعُوا َمعَنَا ُكلَّ الزَّ يِه َدَخَل إِلَْينَا الرَّ

  ).22 -15: 1اْليَْوِم الَِّذي اْرتَفََع فِيِه َعنَّا يَِصيُر َواِحٌد ِمْنُهْم َشاِهداً َمعَنَا بِِقيَاَمتِِه». (أع
«أَيَُّها  َوَرفََع َصْوتَهُ َوقَاَل لَُهْم:  َشرَ بعد حلول الروح القدس َوقََف بُْطُرُس َمَع األََحَد عَ + 

َجاُل اِإلْسَرائِيِليُّوَن اْسَمعُوا َهِذِه األَْقَواَل: يَُسوعُ النَّاِصِريُّ َرُجٌل قَْد تَبَْرَهَن لَُكْم ِمْن قِبَلِ  هللاِ  الّرِ
ً تَْعلَُموَن. َهذَا  اٍت َوَعَجائَِب َوآيَاٍت َصنَعََها هللاُ بِيَِدِه فِي َوَسِطُكْم َكَما أَْنتُْم أَْيضا أََخْذتُُموهُ  بِقُوَّ

  ) 24-22،  14: 2أع( ُمَسلَّماً بَِمُشوَرةِ هللاِ اْلَمْحتُوَمِة َوِعْلِمِه السَّابِِق َوبِأَْيِدي أَثََمٍة َصلَْبتُُموهُ َوقَتَْلتُُموهُ»
َجاُل اِإلْسَرائِيِليُّوَن َما قال لهم  لما رأى اليهود مبهوتين عندما شفى األعرج+  «أَيَُّها الّرِ

تِنَا أَْو تَْقَوانَا قَْد َجعَْلنَا َهذَا يَْمشِ بَالُُكْم  بُوَن ِمْن َهذَا َوِلَماذَا تَْشَخُصوَن إِلَْينَا َكأَنَّنَا بِقُوَّ ي؟. إِنَّ  تَتَعَجَّ
َد فَتَاهُ يَُسوَع الَِّذي أَْسلَْمتُُموهُ أَْنتُْم وَ  أَْنَكْرتُُموهُ أََماَم إِلَهَ إِْبَراِهيَم َوإِْسَحاَق َويَْعقُوَب إِلَهَ آبَائِنَا َمجَّ

 لَُكْم  َوْجِه بِيالَُطَس َوُهَو َحاِكٌم بِإِْطالَقِِه. َولَِكْن أَْنتُْم أَْنَكْرتُُم اْلقُدُّوَس اْلبَارَّ َوَطلَْبتُْم أَْن يُوَهبَ 
  )15-12: 3(أعُن ُشُهوٌد ِلذَِلَك».  َرُجٌل قَاتٌِل. َوَرئِيُس اْلَحيَاةِ قَتَْلتُُموهُ الَِّذي أَقَاَمهُ هللاُ ِمَن األَْمَواِت َونَحْ 

«َهذَا أَقَاَمهُ هللاُ فِي اْليَْوِم الثَّاِلِث َوأَْعَطى أَْن يَِصيَر    قال ألهل قيصريه عن السيد المسيح + 
َوَشِرْبنَا َمعَهُ بَْعَد  َظاِهراً. لَْيَس ِلَجِميعِ الشَّْعِب بَْل ِلُشُهوٍد َسبََق هللاُ فَاْنتََخبَُهْم. لَنَا نَْحُن الَِّذيَن أََكْلنَا 

اناً قِيَاَمتِِه ِمَن األَْمَواِت. َوأَْوَصانَا أَْن نَْكِرَز ِللشَّْعِب َونَْشَهَد بِأَنَّ َهذَا ُهَو اْلُمعَيَُّن ِمَن هللاِ َديَّ 
نَاُل بِاْسِمِه ُغْفَراَن اْلَخَطايَا» ِلألَْحيَاِء َواألَْمَواِت.  لَهُ يَْشَهُد َجِميُع األَْنبِيَاِء أَنَّ ُكلَّ َمْن يُْؤِمُن بِِه يَ 

  ).43-40: 10(أع
«بَاَرٌك هللاُ أَبُو َربِّنَا َيُسوَع اْلَمِسيحِ، الَِّذي َحَسَب َرْحَمتِِه  قال للمؤمنيين في رسالته األولى+ 

  ).3:1بط1اِت» (اْلَكثِيَرةِ َولََدنَا ثَانِيَةً ِلَرَجاٍء َحّيٍ، بِِقيَاَمِة يَُسوَع اْلَمِسيحِ ِمَن األَْموَ 
  شهادة بولس الرسول: -ب
ً ُهَو فِيِه ُمْزِمٌع أَْن يَِديَن  في أريوس باغوس  قوله لبعض فالسفة اليونان+  «ألَنَّهُ أَقَاَم يَْوما

ماً ِلْلَجِميعِ إِيَماناً إِْذ أَقَاَمهُ ِمَن األَْمَواِت».   )31:17(أعاْلَمْسُكونَةَ بِاْلعَْدِل بَِرُجٍل قَْد َعيَّنَهُ ُمقَّدِ
َوأَنَا الَ أَقُوُل َشْيئاً َغْيَر َما تََكلََّم األَْنبِيَاُء َوُموَسى أَنَّهُ َعتِيٌد أَْن يَُكوَن.  « قوله للملك أغريباس+ 

َل قِيَاَمِة األَْمَواِت ُمْزِمعاً أَْن يُنَاِدَي بِنُوٍر ِللشَّْعِب َوِلألَُممِ  : 26». (أع إِْن يَُؤلَِّم اْلَمِسيُح يَُكْن هَُو أَوَّ
22-23(  
    قوله ألهل روميه+ 

ةٍ ِمْن ِجَهِة ُروحِ اْلقََداَسِة بِاْلِقيَاَمِة ِمَن األَْمَواِت، يَُسوَع اْلَمِسيحِ  «      - َوتَعَيََّن اْبَن هللاِ بِقُوَّ
  ).4:1َربِّنَا» (رو

 ألَْجِل تَْبِريِرنَا» وفي موضع آخر قال: «الَِّذي أُْسِلَم ِمْن أَْجِل َخَطايَانَا َوأُقِيمَ       -
 ). 25:4(رو

«فَُدفِنَّا َمعَهُ بِاْلَمْعُموِديَِّة ِلْلَمْوِت َحتَّى َكَما أُقِيَم اْلَمِسيُح ِمَن األَْمَواِت  وكذا أيضا قوله      -
نَا ُمتَِّحِديَن َمعَهُ بَِمْجِد اآلِب َهَكذَا نَْسلُُك نَْحُن أَْيضاً فِي ِجدَّةِ اْلَحيَاةِ. ألَنَّهُ إِْن ُكنَّا قَْد ِصرْ 

ً بِِقيَاَمتِِه. َعاِلِميَن َهذَا: أَنَّ إِْنَسانَنَا اْلعَتِيَق قَْد ُصِلَب َمعَهُ ِليُْبَطلَ   بِِشْبِه َمْوتِِه نَِصيُر أَْيضا
ً ِلْلَخِطيَِّة. ألَنَّ الَِّذي َماَت قَْد تَبَرَّ  أَ ِمَن اْلَخِطيَِّة.  َجَسُد اْلَخِطيَِّة َكْي الَ نَعُوَد نُْستَْعبَُد أَْيضا
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أُقِيَم  فَإِْن ُكنَّا قَْد ُمتْنَا َمَع اْلَمِسيحِ نُْؤِمُن أَنَّنَا َسنَْحيَا أَْيضاً َمعَهُ. َعاِلِميَن أَنَّ اْلَمِسيَح بَْعَدَما 
  ).9-4:  6ِمَن األَْمَواِت الَ يَُموُت أَْيضاً. الَ يَُسوُد َعلَْيِه اْلَمْوُت بَْعُد» (رو

ً فِيُكْم فَالَِّذي أَقَاَم اْلَمِسيَح ِمَن «وَ       - إِْن َكاَن ُروُح الَِّذي أَقَاَم يَُسوَع ِمَن األَْمَواِت َساِكنا
  ).11:8األَْمَواِت َسيُْحيِي أَْجَساَدُكُم اْلَمائِتَةَ أَْيضاً بُِروِحِه السَّاِكِن فِيُكْم»(رو

بِّ       -  يَُسوَع َوآَمْنَت بِقَْلبَِك أَنَّ هللاَ أَقَاَمهُ ِمَن األَْمَواِت «ألَنََّك إِِن اْعتََرْفَت بِفَِمَك بِالرَّ
  ).9:10َخلَْصَت». (رو

ألَنَّهُ ِلَهذَا َماَت اْلَمِسيُح َوقَاَم َوَعاَش ِلَكْي يَُسوَد َعلَى األَْحيَاِء « وعن وجوب الطاعه      -
  ).9:14َواألَْمَواِت» (رو

   قوله ألهل كورنثوس+ 
-       ُ َّ تِِه». (اكو«َو بَّ َوَسيُِقيُمنَا نَْحُن أَْيضاً بِقُوَّ   ). 14:6 قَْد أَقَاَم الرَّ
ِل َما قَبِْلتُهُ أَنَا أَْيضاً: أَنَّ اْلَمِسيَح َماَت ِمْن أَْجِل َخَطايَانَا       - «فَإِنَّنِي َسلَّْمُت إِلَْيُكْم فِي األَوَّ

  ).4-3: 15هُ قَاَم فِي اْليَْوِم الثَّاِلِث َحَسَب اْلُكتُِب». (اكوَحَسَب اْلُكتُِب. َوأَنَّهُ ُدفَِن َوأَنَّ 
«َوُهَو َماَت ألَْجِل اْلَجِميعِ َكْي يَِعيَش األَْحيَاُء فِيَما بَْعُد الَ ألَْنفُِسِهْم، بَْل ِللَِّذي َماَت       -

  ).15:5كو2ألَْجِلِهْم َوقَاَم» (
َظَمةُ قُْدَرتِِه اْلفَائَِقةُ نَْحَونَا نَْحُن اْلُمْؤِمنِيَن، َحَسَب «َوَما ِهَي عَ  وقوله ألهل أفسس عن هللا

تِِه. الَِّذي َعِملَهُ فِي اْلَمِسيحِ، إِْذ أَقَاَمهُ ِمَن األَْمَواِت، َوأَْجلََسهُ َعْن يَِمينِِه فِي   َعَمِل ِشدَّةِ قُوَّ
ى لَْيَس فِي َهذَا الدَّْهِر فَقَْط السََّماِويَّاِت. فَْوَق ُكّلِ ِريَاَسٍة َوُسْلَطاٍن َوقُوَّ  ةٍ َوِسيَاَدةٍ، َوُكّلِ اْسٍم يَُسمَّ

  ).21-19: 1بَْل فِي اْلُمْستَْقبَِل أَْيضاً». (أف
ةَ قِيَاَمتِِه، َوَشِرَكةَ آالَِمِه، ُمتََشبِّهاً بَِمْوتِِه» (في وألهل فيلبي   ).10:3«ألَْعِرفَهُ، َوقُوَّ

    وألهل كولوسي 
ً َمعَهُ بِإِيَماِن َعَمِل هللاِ، الَِّذي  «َمْدفُو       - نِيَن َمعَهُ فِي اْلَمْعُموِديَِّة، الَّتِي فِيَها اقِْمتُْم اْيضا

  ).12:2اقَاَمهُ ِمَن األَْمَواِت» (كو
ِميِن هللاِ.  «فَإِْن ُكْنتُْم قَْد قُْمتُْم َمَع اْلَمِسيحِ فَاْطلُبُوا َما فَْوُق، َحْيُث اْلَمِسيُح َجاِلٌس َعْن يَ       -

وا بَِما فَْوُق الَ بَِما َعلَى األَْرِض» (كو   ).2-1: 3اْهتَمُّ
اقُِدوَن بِيَُسوَع   وألهل تسالونيكي «ألَنَّهُ إِْن ُكنَّا نُْؤِمُن أَنَّ يَُسوَع َماَت َوقَاَم، فََكذَِلَك الرَّ

  ).14:4َسيُْحِضُرُهُم هللاُ أَْيضاً َمعَهُ» (اتس
ُكْر يَُسوَع اْلَمِسيَح اْلُمقَاَم ِمَن األَْمَواِت ِمْن نَْسِل َداُوَد بَِحَسِب «اُذْ  ولتلميذه تيموثاوس 

  ).8:2تي2( اْنِجيِلي».
«َوإِلَهُ السَّالَِم الَِّذي أَقَاَم ِمَن األَْمَواِت َراِعَي اْلِخَراِف اْلعَِظيَم، َربَّنَا يَُسوَع، بَِدِم   وللعبرانيين

 )20:13(عباْلعَْهِد األَبَِدّيِ» 
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