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 القمص يعقوب حنا         فى محضر الرب    

 قراءة معاصرة لظهورات القيامة     

 0202الخمسين المقدسة مايو                             

 وتشهد كنيسة بكاملها تراه /11

ا: ألكثر من خمسمائة أخ كان أكثرهم باق حتى تاسع  

 كتابة الرسالة األولى إلى كورنثوس
 

ْعَد ذلَِك ظَهََر َدْفَعةً َواِحَدةً ألَْكثََر ِمْن َخْمِسِمئَِة أٍَخ، َوبَ  6 " 

 " أَْكثَُرهُْم بَاق إِلَى اآلَن. َولِكنَّ بَْعَضهُْم قَْد َرقَُدوا. 

 ( 6:  11كو  1) 

كنيسةةة بماماهةةا تةةرا ك يةةعن كثيةةر ينظةةر   ليةة  بيعتنةةا    

 اإلةى أن نةراك يتي ة  تراك ياسيد، لية  يةعانا كاةن ينظةرك

 فى السحاب فناقى ونحيا إلى األبد، ليس إلى اآلن فقط 

من البشيرين بل ذكرره فطر   لظهور لم يذكره أحد  اهذا     

بررولا الرلرروه، وهررو يىكررد ة ررى حطيطررة قيامررة األمرروا  

المرتبطة بطيامة يسوع. ولسنا ندرى الكثير ةن مالبسا  

الخمسرررماأة أخ وأكثرررر كرررانوا  ىالءهرررل هررر ؛هرررذا الظهرررور



  وتشهد كنيسة بكاملها تراه /11  2  قراءة تأملية معاصرة لظهورات القيامة

؟ أم رأوه فررادى فرى مرا ورأوا يسروع ى مكانٍ مجتمعين ف

ظهورا  متفرقة واجتمعوا معا ة ى هذه الرؤيرة يىكردوا 

 بها أنه حى وقد رأوه ؟ 

معظررم ة ررى أى الالرراال  هررو ظهررور مىكررد  المررا كرران   

شررررهوده ال ينالررررون أحيرررراء وقررررإ كتابررررة الرلررررالة إلررررى 

 كورنثوس. 

ودرلنا فى هرذا الظهرور هرو رنبتنرا أن يكرون اختبرار    

ا، يضررم كررل الكنيسررة ال فئررة ا وشررعبيً ا ةاًمررالطيامررة اختبررارً 

بالروايررررة  اعً تا او مسررررتمبعينهررررا والبرررراقى يطرررر  متفرًجرررر

     . والرؤية

رنبتنررررا أن تتثطررررل ق وبنررررا بالط بررررة ألجررررل الجميرررر  أن    

 ورجرراءً ة يختبررروا حررالوة الطيامررة وفرحهررا وقوتهررا، توبًرر

 ل كل.  ال جمي  وفرحً 

 كثرهم باق إلى اآلن ) وقإ الكتابة الى كورنثوس ( أ * 

 شهادة متص ة لطيامتك يا رب المجد 

 من جيل إلى جيل ولنوك ال تفنى

  يس م جيال جيلُ 
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وفررى كررل جيررل أحيرراء برراقون يسرر مون الجيررل اآلتررى خبررر 

 الطيامة، 

 فال ينطط  الفرح من كنيستك. 

ب يرا رلنرا  تكملا أتذكر   بة الكنيسة أن صرخ بهذا وأنأ

المطدلرة  كرينا فررح قيامترتبسالم والمطدلة هذه البصخة 

 لنينا كثيرة وأزمنة لالمة مديدة. 

شررعي يكتفررى مررن العيررد بمجرررد الصرررخ بهررذا وأنررا أرى أ

 المظهر. 

ا يبالر  ةمرن ينشرره وياليرا ا حراأرً وأنا أرى الطيامرة خبررً 

 به! 

ترراءى ي  وهن يخبررن الرلرل فحيرة المجدلية والمريما

 كالمهن لهم كالهذيان! 

حيرتهرررا وهرررى تتنطرررل مرررن بطررررس ليوحنرررا ألنررردراوس 

 ويعطوب مالاولة إقناع الكل بأن يسوع قد قام وقد رأته.

 

متى يا رب أرى الكنيسة ك ها تاليا أفراح وقوة ورجاء * 

 الطيامة؟
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   !الشعي يا رب لم يعد يرى احتياجه إلى قيامتك

والهمرروم شررا إ الكثيرررين، وال أحررد يتررذكر  لطمررة العرري 

 الطضية  األص ية، خالصه من الخطية. 

لدرجة يارب جع إ كرل وةظنرا ةرن الطيامرة كأنره مجررد 

   ،كالم

وال أحد يض  ة ى ق به وفى ق به تاييرر المفراهيم وتجديرد 

 جديدة مطامة معك. تبار حياةٍ خالعهود والسعى ال

 ألأه نفسى لىاال واحدا؛ 

 من فى كنيستك اختبر الطيامة بالالق؟ 

 له؟ أول  ظ مة ي من تاب وتاير؟ من امتأل رجاءً 

 من ةرف هدفه وتيطن من مسيرته؟ 

 من الترد لالمه الضاأ  وأمانه المفطود، 

ا فى من ةم إ فيه وةود الطيامة الكثيرة والمتكررة تطريبً 

 كل الظهورا ؛ لالم لكم ، ال تخافوا؟ 

وهت  خرلتوس آنيسرتى وهرو ةرالم  من كان فى الكنيسة

 ا بمعناها ودخل مالتواها بالالطيطة؟ تمامً 
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 يا رب * 

 لاةدنا ك نا نعي  الطيامة، من صايرنا إلى كبيرنا 

 ة معك وبال رجعة ل عالم لاةدنا يكون هذا العيد بدايً 

 ندخل زمن الالي مجروحين بمالبتك، مرضى بالبك!

دما ناديتهرا حبك الذى أمرض المجدلية ف م تهدأ لروى ةنر

  .فى البستان: يا مريم

 

 ا ل تاريخ:هل لى يا رب أن أقوه يومً * 

 شعي كنيستى ظهر لهم يسوع، آمنوا بالطيامة، ةاشوها 

 وها هم أحياء لألبد؟ 

يا رب كل من رحل ةنا إليك، مرن أقرارب أو معرارف او 

   ، من رقد،جيران

ليتهم اآلن يكونون أمامرك فرى موكري الظرافرين يالتف رون 

 لطيامة م  كوكبة السماأيين.با

 


