
 وضات عبدالبهاء من مفا -من آثار حضرة عبدالبهاء  –قيام المسيح بعد ثالثة أيام 
 

www.oceanoflights.org 

 

(19) 
 قيام المسيح بعد ثالثة أّيام

 
 الّسؤال: ما معنى قيام المسيح بعد ثالثة أّيام؟ 

 
الجووووال: لوووي  قيوووام الميووواير اًلهّيوووة قيامووواؤ جسووودّياؤم وجميوووم  وووؤونهم وحوووا  هم وأعموووالهم  

و أسيسوووا هم و عووواليمهم و عبتوووريم و  وووبتههم و ووور تبهم عبوووارة عووون أموووور روحّيوووة معنوّيوووة     عّ ووو  
مانّياتم مووثالؤ مسووألة مجووسء المسوويح موون الّسووماء يووي  ماووّرت بهووا وووس مواضووم م عووّددة موون بالجسوو

اًنجتل حتث يقول جاء ابن اًنسان من الّسماء وابن اًنسان وس الّسوماء وسوتييل ىلوى الّسوماء 
وكويل   "ألّني قد نزلت  متا الّستما " 38وكما يقول وس األاحات الّساد  من ىنجتل توحّنا آيوة 

وقالوا أليس هذا هو يسوع با يوسف الّذي نحا عارفوا بأبيت  "ية الّثانية واألربعتن منه وس اآل
وكيل  وس ىنجتل توحّنا وس األاحات الّثالث اآلية  "وأّم  فكيف يقول هذا إّني نزل  ما الّسما 

ّذي وليس أحد صعد إلى الّسما  إاّل الّذي نتزل متا الّستما  ابتا اننستاا الت"الّثالثة ع رة يقول 
والحيوا أّنه يقوول ابون اًنسوان ووس الّسوماء والحوال أّن حضور ه ووس يلو  الوقوت  "هو في الّسما 

كووان ع ووى األركم وكوويل   حيوووا أّنووه يقووول اووراحةؤ جوواء المسوويح موون الّسووماءم والحووال أّنووه أ ووى 
س يووي  العبووارة ال ّوو موونموون رحووم موورلم و وّلوود جسووم حضوور ه موون العوويراءم ىياؤ اّ ضووح أّن المقاووود 

ن يقول وتهوا جواء ابون اًنسوان مون الّسوماء أمور معنووّر   يوايرّرم روحوّس   جسومانسّ  م يعنوس وان
كووان حضوورة المسوويح  وّلوود موون رحووم موورلم يووايراؤم ولقّنووه وووس الحقيقووة قوود أ ووى موون الّسووماءم مركوو  

 . م  الحقيقةم العالم اًلهّسم الم قوت الّرحمانسّ 
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م والمقاووود ىياؤ موون ة والم قوووت اًلهووسّ ماء الّروحّيوووحتووث اّ ضووح أّن المسوويح أ ووى موون الّسوو 
م وكوويل  قيووام حضوور ه موون ب وون بقواء حضوور ه ثالثووة أّيووام وووس القبوور أيضوواؤ أمور معنوووّر   يووايررّ 

األرك أيضاؤ أمر معنوّر وكيفّية روحانّية   جسمانّيةم وكيل  اعود المسويح أيضواؤ ىلوى الّسوماء 
ايرة اؤ أّن يوي  الّسوماء الّيوم ووضالؤ عن ييا البيان وقد ثبت و حّق  ع مّيوأمر روحانّس   جسمانسّ 
لهويا نقوول أّن قيوام  مس   عوداد لهوا سبح ويوه الّنجووم والقواقول ال ّو خالءوضاء غتر م نا  و وراغ 

المسيح عبارة عون اضوّ رال الحووارّلتن وحتور هم بعود  وهادة حضور ه وقود خفتوت واسو  رت حقيقوة 
يس عبارة عن ال عاليم والفتوضات والقما ت والقّوة الّروحانّيوة المسويحّية مودة توومتن  المسيح الّ س

ألّن  مولووم يكوون لهووا ج وووة و  يهووور بوول كانووت وووس حكووم المفقووود مأو ثالثووة  بعوود اس  ووهاد حضوور ه
وبقوس أمور حضورة روت ج كجسوم   مالمؤمنتن كانوا أنفساؤ معودودة وكوانوا أيضواؤ مضو ربتن حوا رلن

ام وقواموا ع وى خدموة أمور المسويح ولّما رسخ حضرات الحووارلّتن وثب ووا بعود ثالثوة أّيو مروت ويه  
واووّمموا ع ووى  وورولع الّ عوواليم اًلهّيووة واجووراء واووايا المسوويح والقيووام ع ووى خدمووة المسوويحم  جّ ووت 

ضوحت لهم حقيقوة المسويح ويهورت وتوضوا ه وسورت روت الحيواة ووس  ورلع ه ويهورت  عاليموه وا ّ 
 ميعنس أّن أمر المسيح كان كجسم بوال روت ودخ  وه الحيواة وأحوا  بوه وويك روت القود  ميا واا

 مولّمووا لووم يفهووم القسوو  المعنووى اًنجت ووّس ولوو ميوويا يووو معنووى قيووام المسوويح وقوود كووان قياموواؤ حقيقّيوواؤ 
سوا ل ألّن مون جم وة يوي  الم مّن الوّدتن مخوالل ل ع وم والع وم معوارك ل وّدتنىته دوا ىلى رم   قالوا 

ويلو  مخوالل ل ع ووم  ممسألة اوعود حضورة المسويح بجسومه العناورّر ىلوى يوي  الّسوماء الّيوايرة
الّرلاضّية. ولقن عندما  نك ل حقيقة يي  المسألة ويفّسر ييا الّرم  وإّنهوا     عوارك موم الع وم 

 بأّر وجه من الوجو  بل الع م والعقل ياّدقانها ولؤّلدانها.
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