
 
 أحد القيامة العظيم

Akhawiyat.org 

 61-61/6مرقس  إجنيل القّديس

ا  ْبت،  نْ َقَضىٱَلمَّ ا، مََي ََْ ِإىل  ويف  م ُي يَ ْقُق، ، وَااُل،َمة، يُُي، ال لَِيْتِي ََ َويُيَيَِّْنَ َسَسَد َيُس،  َمْرََيُ اْلَمْجَدلِيَّة، وَمْرَيَُ  ْشََتَتْ ٱالسَّ يَ ْ، ُ اأَلَحِد  َاِكرلا ِسدًّ
ْمس  :  وُكنَّ  الَقْْبِ َمَع يُُل،ِ  الشَّ نَ ُهنَّ فَشاَهْدَن احَلَجَر َقْد ُدْحرِج، وَكاَن َكِبريلا  يَ َفرَّْانَ و  « َمْن يَُدْحرُِج لََنا احَلَجَر َعْن  َاِ  الَقْْب؟»يَ ُقْلَن ِفيَما بَ ي ْ

ا  ا ُحلَّةل بَ ْيَضاء، فَ  وَدَخْلنَ  ِسدًّ حل ا َعِن الَيِم َ، ُمتَ َ،شِّ :  فَ َقالَ   ْنَذَهْلنَ ٱالَقْْب، فَ َرمَْيَن َشا اًّ َساِلسل  ال يَ ْنَذِهْلَن! مَْنُُتَّ َيْيُلَْنَ َيُس،َ  النَّاِصِريَّ »ََلُنَّ
 َوقُ ْلَن لَِتالِميِذِه َولُِبْيُرس: ِإنَُّه َيْسِبُقُكم ِإىل اجلَِليل  وُهَناكَ  ْذَهَْنَ ٱ َمال املَْصُل،   ِإنَُّه قَا ُ، َوُهَ، لَْيَس ُهَنا  وَها ُهَ، املََكاُن الَّذي َوَضُق،ُه ِفيه 

ئلا    ِمَن الَقْْبِ َوَهَرْبَن ِمنْ  َفَخَرْسنَ  « يَ َرْونَُه، َكَما قَاَل َلُكم ُه،ل  َوِمْن َخْ،ِفِهنَّ ََلْ يَ ُقْلَن أَلَحٍد َشي ْ ِة الّرِْعَدِة والذي اأَلَحد، قَا َُ َيُس،ُ   وَفْجرَ  ِشدَّ
َقَة َشَياِي َ  َها َاب ْ َرْت ُمولِئَك الَِّذيَن َكانُ،ا َمَقُه، وَكانُ،ا يَ ُن،ُح،َن َويَ ْبُك،  ْنيََلَقتْ ٱ وهِذهِ  َفََتَاَءى َموَّالل ِلَمْرََيَ املَْجَدلِيَّة ، يِْلَك الَّيت َمْخَرَج ِمن ْ  نَوَبشَّ
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ْرَيُكم ِبِه، َوقَِبْلُتُم،ه، وَما زِْلُتم ِفيِه ََثبِِت َ،اي إخَ،ِت، مُذَ  ِك ََ  ِالَكِلَمِة الَّيت َبشَّ  كِّرُُكم  ِاإِلجْنِيِل الَّذي َبشَّ ْرُيُكم وِبِه مَْيضلا مَنْ ُتم ََتُْلُص،ن، ِإَذا بَِقيُتم ُمَتَمسِّ
ُتم  َاِيالل! ُتم َقْد آَمن ْ ومَنَُّه  ب؛َالَّْمُت ِإلَْيُكم َموَّالل َما َمََن َيَسلَّْمُتُه، وهَ، َمنَّ املَِسيَح َماَت ِمْن َمْسِل َخيَااَيََن، َكما َساَء يف الُكتُ  فِإّّنِ َقدْ  ِِبَا، ِإالَّ ِإَذا ُكن ْ

ذِلَك ظََهَر أَلْكثَ َر ِمْن ََخِْس ِمَئِة َمٍخ َمقلا، وَمْكثَ ُرُهم  وبَ ْقدَ  َشر عَ  ْثَنْ ٱومَنَُّه َظَهَر ِلِكيَفا، ُثَّ لِل ُقِْب؛ ومَنَُّه ُمِقيَم يف اليَ ْ، ُ الثَّاِلث، َكَما َساَء يف الُكُتب؛
ْقُط! وآِخرَ  ذِلَك َظَهَر لِيَ ْقُق، ، ُثَّ جِلَِميِع الريُال  بَ ْقدَ   َاٍق َحَّتَّ اآلن، وبَ ْقُضُهم َرَقُدوا  ُال، َمََن َمْصَغُر الري  فِإّّنِ  اجلَِميِع َظَهَر يل مَْيضلا َمََن السِّ

 َمْكثَ َر ِمْن بِِنْقَمِة هللِا ِصْرُت َما َمََن َعَلْيه، َونِْقَمُتُه َعَليَّ ََلْ َيُكْن  َاِيَلة، بَْل يَِقْبتُ  لِكنِّ  َكِنيَسَة هللا،  ْضيََهْدتُ ٱوَلْسُت َمْهالل َمْن ُمْدَعى َرُا،الل، أَلّّنِ 
يِقِهم، ال َمََن بَْل نِْقَمُة هللِا الَّيت ِهيَ  ُتم  َمُكْنتُ  َمِقي  َجَِ ُر وهَكَذا آَمن ْ ُر بِِه مَنَُّه قَا َُ ِمْن َب َِْ   ِإنْ  َمََن َم ُْ َكانُ،ا ُهم، َفهَكَذا نُ َبشِّ َكاَن املَِسيُح يُ َبشَّ

ََلْ يَ ُقْم، فَباِيٌل  ملَِسيحُ ٱَكاَن   َوِإنْ  مَْيضلا ََلْ يَ ُقْم! ملَِسيحُ ٱَكاَن ال ِقَياَمَة ِلأَلْمَ،ات، فَ   فَِإنْ  اأَلْمَ،ات، َفَكْيَف يَ ُق،ُل بَ ْقٌض ِمْنُكم َمْن ال ِقَياَمَة ِلأَلْمَ،ات؟
ال أَلْمَ،اَت اََنُْن ُشُه،َد ُزوٍر على هللا، ألَن ََّنا َشِهْدََن على هللِا مَنَُّه َمقَا َُ املَِسيح، وُهَ، َما َمقَاَمُه، ِإْن َصحَّ َمنَّ  وَنُك،نُ  يَ ْبِشريَن و َاِيٌل ِإْْيَاُنكم،

فَالَّذيَن  ِإذلا َكاَن املَِسيُح ََلْ يَ ُقْم، فَ َباِيٌل ِإْْيَانُكم، وَيُك،نُ،َن بَ ْقُد يف َخيَااَيُكم   َوِإنْ  َكاَن اأَلْمَ،اُت ال يَ ُق،ُم،ن، فَاملَِسيُح مَْيضلا ََلْ يَ ُقْم!  فَِإنْ  يَ ُق،ُم،ن 
ُدوَن ِمْن  وِإالَّ  ُكنَّا نَ ْرُس، املَِسيَح يف هِذِه احلََياِة وَحْسُب، فَ َنْحُن َمْشَقى النَّاِس َمَْجَِق َ!  ِإنْ  َرَقُدوا يف املَِسيِح َقْد َهَلُك،ا  َفَماَذا يَ ْفَقُل الَِّذيَن يَ تَ َقمَّ

ُدوَن ِمْن َمْسِلِهم؟ ا، َفِلَماَذا يَ تَ َقمَّ مَي يَها  ُمْقِسُم، فَِلَماَذا نُ َقرُِّض مَنْ ُفَسَنا ُكلَّ َااَعٍة لِلَخَير؟ ََنُْن،و  َمْسِل اأَلْمَ،ات؟ ِإْن َكاَن اأَلْمَ،اُت ال يَ ُق،ُم،َن مَبَدل
فَتيي نَ ْفٍع  ،ُكْنُت َصاَرْعُت الُ،ُح،َش يف َمَفُسس، ِلغَايٍَة َبَشرِيَّة  ِإنْ  اإِلْخَ،ة، ِبَا يل ِمْن َفْخٍر ِبُكم يف املَِسيِح َيُس،َ  رَبَِّنا، َمّّنِ ُمَواِسُه املَْ،َت ُكلَّ يَ ْ، ُ 

ا َاَنُم،ت! ِليَمة! ال يل؟ وِإْن َكاَن اأَلْمَ،اُت ال يَ ُق،ُم،ن، فَ ْلَنْتُكْل َوَنْشَر ، ألَن ََّنا َغدل يَِّئَة يُ ْفِسُد اأَلْخالَق السَّ  َيِضلي،ا! ِإنَّ املَُقاَشَراِت السَّ


