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نعمة وسالم من اهلل أبينا والرب يسوع المسيح .عظتنا اليوم هي في إنجيل متى.
االصحاح  28وااليات  1الى  .8اليكم القراءة باسم الرب يسوع المسيح.
ِ ِ
ُخ َرى لِتَْنظُ َار
ت َم ْرَي ُم ا ْل َم ْج َدلَِّيةُ َو َم ْرَي ُم األ ْ
اء ْ
َوَب ْع َد الس َّْبت ع ْن َد فَ ْج ِر أ ََّو ِل األ ْ
ُس ُبوِع َج َ
ب َن َز َل ِمن الس ِ
ِ
ت أل َّ
الر ِّ
اء َوَد ْح َرَج
ك َّ
َن َمالَ َ
يمةٌ َح َدثَ ْ
َ
َّماء َو َج َ
َ
ا ْلقَ ْب َر َ 2وِا َذا َزْل َزلَةٌ َعظ َ

ِ
ا ْل َح َجر َع ِن ا ْل َب ِ
ظ ُرهُ َكا ْل َب ْر ِ
ض َكالثَّْل ِج  4فَ ِم ْن
ان َم ْن َ
اسهُ أ َْب َي َ
اب َو َجلَ َس َعلَ ْيه َ 3و َك َ
ق َولِ َب ُ
َ
ِ
ك لِ ْل َم ْأرَتَْي ِن :الَ تَ َخافَا أ َْنتُ َما فَِإِّني
ال ا ْل َمالَ ُ
ص ُاروا َكأ َْم َوات  5فَقَ َ
اس َو َ
َخ ْوِفه ْارتَ َع َد ا ْل ُح َّر ُ
طلَُب ِ
وب  6لَ ْي َس ُه َو َههَُنا ألَنَّهُ قَ َام َك َما قَا َلَ .هلُ َّما ْانظُ َار
َعلَ ُم أََّن ُك َما تَ ْ
سو َ
أْ
صلُ َ
ع ا ْل َم ْ
ان َي ُ

ط ِجعاً ِف ِ
ِ َِّ
الر ُّ
يه َ 7وا ْذ َه َبا َس ِريعاً قُوالَ لِتَالَ ِم ِيذ ِه ِإَّنهُ قَ ْد قَ َام
ان َّ
ضَ
ب ُم ْ
ا ْل َم ْوضعَ الذي َك َ
ِمن األَمو ِ
اتَ .ها ُهو َي ْسبِقُ ُكم إِلَى ا ْل َجلِ ِ
ت لَ ُك َما 8
يلُ .ه َن َ
اك تََرْوَنهَُ .ها أ ََنا قَ ْد ُق ْل ُ
ْ
َ
َ َْ
ِ
ِ
ِ
ضتَْي ِن لِتُ ْخبِ َار تَالَ ِمي َذهُ.
فَ َخ َر َجتَا َس ِريعاً م َن ا ْلقَ ْب ِر بِ َخ ْوف َوفَ َرح َعظيم َراك َ
هذه كلمة اهلل

يسوع قام .حقا قام .واليوم تحتفل كنيسة اهلل في العالم بهذا الحدث العظيم المبارك
رغم االضطهادات على المؤمنين .قيامة يسوع من بين األموات .لكن مذا يعني

هذا الخبر بالنسبة لك أنت شخصيا؟ هل تؤمن به من كل قلبك؟ كل إنسان عاقل
يسأل ما معنى الحياة ولمذا نموت .ولكن االنسان يمأل الفراغ الروحي اللي فيه
بأي شيء يشبع به روحه حتى يموت .فهو يلتجئ الى الدين وعبادة األوثان
والعلوم بدون رجاء وال حل ثابت .النه االنسان خاطئ .والخطية دخلت في البشرية
بسبب عصيان آدم ألمر اهلل وبدخول الخطية دخل الموت وهكذا اجتاز الموت
على الجميع الن الجميع أخطئوا .واستولت الخطية علينا وأصبحت طبيعية فينا
باأللم والشر والموت .وحسب شريعة اهلل ليست مغفرة خطية بدون سفك دم.
لكن اهلل لم يترك االنسان في حالة الخضوع للموت وابليس .اهلل وضع طريق
الخالص ووعد أنه يرسل الفادي المخلص الذي يأتي بقوة اهلل وسلطان اهلل ليحررنا
ويطهرنا .فهو يسوع المسيح كلمة اهلل وابن اهلل الذي ظهر في جسد إنسان وكان
طاهر بال لوم وال خطية .هو الوحيد الذي كان قاد ار ان يقدم حياته فدية
ا
هو كامال

َج ِل الْ َخ ِطَّي ِة
من أجلنا كما هو مكتوب :اللَّهُ أ َْر َس َل ْاب َنهُ ِفي ِش ْب ِه َج َس ِد الْ َخ ِطَّي ِة َوأل ْ
ان ا ْل َخ ِطَّيةَ ِفي ا ْل َج َس ِد .الرب يسوع فتح لنا باب الحياة األبدية بااليمان به وحررنا
ف َد َ
من طبيعة الخطية وألبسنا طبيعة إلهية .ويقول النص اللي نتأمله أن بعد السبت

اللي هو يوم راحة حسب شريعة موسى ال يجوز أي عمل فيه عند اليهود و ِع ْن َد
ُخ َرى لِتَْنظُ َار
ت َم ْرَي ُم ا ْل َم ْج َدلَِّيةُ َو َم ْرَي ُم األ ْ
اء ْ
فَ ْج ِر أ ََّو ِل األ ْ
ُس ُبوِع اللي هو يوم االحد َج َ
ا ْلقَ ْب َر ووجدت مالك الرب هناك وأخبرهما أن يسوع قد قام.
القبر فارغ .عجيب .القبر فارغ ويسوع غير موجود .هذا خبر عظيم زعزع الموت.

الر ِّ
ب
وياِ .م ْن ِقَب ِل َّ
يسوع قام .يسوع هو حقا إبن اهلل بقيامته من بين األمواتَ .هلِّلُ َ

َِّ
يب ِفي أ ْ ِ
الر ُّ
بَ .ن ْبتَ ِه ُج َوَن ْف َرُح
ص َن َعهُ َّ
ان َه َذا َو ُه َو َع ِج ٌ
َك َ
َع ُين َناَ .ه َذا ُه َو ا ْل َي ْوُم الذي َ
ِِ
ويا .يسوع قام ونحن ال نعي من إعالنه بنعمة الروح القدس وقوته .نعم.
فيهَ .هلِّلُ َ

المجد ليسوع المسيح إبن اهلل به وحده لنا الغفران والحياة .كان يسوع يعرف ما كان

ِ
ون
صاع ُد َ
ينتظره من آالم والصلب في أورشليم .قال لتالميذه من قبلَ :ها َن ْح ُن َ
ِ
ِ
ِ
اإل ْنس ِ َّ
إِلَى أ ِ
ون َعلَ ْي ِه بِا ْل َم ْو ِت
ان ُي َسل ُم إِلَى ُرَؤ َساء ا ْل َكهََنة َوا ْل َكتََبة فََي ْح ُك ُم َ
يم َو ْاب ُن ِ َ
ُ
ُور َشل َ

ِ
ونهُ َوِفي ا ْل َي ْوِم الثَّالِ ِث
ون َعلَ ْي ِه َوَي ْقتُلُ َ
ُون بِ ِه َوَي ْجلِ ُد َ
َوُي َسلِّ ُم َ
ونهُ َوَيتْ ُفلُ َ
ونهُ إِلَى األ َُمم فََي ْه َأز َ
وم.
َيقُ ُ
وهذا حدث ليسوع خالل آخر أسبوع قبل صلبه .جاء أوال الى أورشليم والناس
هتفت له ويسوع كان يعرف انهم اآلن يهتفون له في ذاك اليوم ولكنهم سيطلبون

قتله بعد أيام قليلة .الناس فرحت ولكن يسوع بكى على أورشليم وقال :إِنَّ ِك لَ ْو
ِ
ِ ِِ
ِ
ِ
ِ ِ ِ
ُخ ِف َي َع ْن
اآلن قَ ْد أ ْ
َعل ْمت أ َْنت أ َْيضاً َحتَّى في َي ْو ِمك َه َذا َما ُه َو ل َسالَمكَ .ولَك ِن َ

َع ْي َن ْي ِك .وفي تلك األيام أخبر يسوع تالميذه عن نهاية العالم وعن رجوعه َعلَى
اب السَّم ِ
َس َح ِ
اء بِقُ َّوة َو َم ْجد َكثِير .ومساء الخميس تناول آخر عشاء مع تالميذه
َ
وغسل أرجلهم .ولَ َّما َكان قَ ْد َغس َل أَرجلَهم وأ َ ِ
ون
َخ َذ ث َي َابهُ َواتَّ َكأَ أ َْيضاً قَا َل لَهُ ْم :أَتَ ْفهَ ُم َ
َ
َ ْ ُ ُْ َ
َ

ت بِ ُكم؟ أ َْنتُم تَ ْدع َ ِ
ك .فَِإ ْن
ون ألَِّني أ ََنا َك َذلِ َ
ْ ُ
ونني ُم َعلِّماً َو َسيِّداً َو َح َسناً تَقُولُ َ
َما قَ ْد َ
ص َن ْع ُ ْ
ت أَرجلَ ُكم فَأ َْنتُم ي ِجب علَ ْي ُكم أ ْ ِ
ِّ
ض ُك ْم
ت َوأ ََنا السَّي ُ
ُك ْن ُ
َن َي ْغس َل َب ْع ُ
ِّد َوا ْل ُم َعل ُم قَ ْد َغ َس ْل ُ ْ ُ ْ ْ َ ُ َ ْ
أ َْر ُج َل َب ْعض.

َّ ِ َّ ِ
َخ َذ ُخ ْب اًز َو َش َك َر فَ َكس ََّر َوقَا َلُ :خ ُذوا ُكلُوا َه َذا ُه َو َج َس ِدي
ُسلِ َم ِفيهَا أ َ
وِفي اللْيلَة التي أ ْ
ا ْلم ْكسور أل ْ ِ
ْس أ َْيضاً َب ْع َد َما تَ َع َّش ْوا قَائِالًَ :ه ِذ ِه
اص َن ُعوا َه َذا لِ ِذ ْك ِريَ .ك َذلِ َ
َجل ُك ُم ْ
ك ا ْل َكأ َ
َ ُ ُ

ِِ
َّ
ا ْل َكأْس ِهي ا ْلعه ُد ا ْلج ِد ُ ِ
ضى إِلَى
اص َن ُعوا َه َذا ُكل َما َش ِرْبتُ ْم لذ ْك ِري .ثم َم َ
ُ َ َْ َ
يد بِ َدميْ ،
ِ
ِ
َجَب ِل َّ
الزْيتُ ِ
صلَّى قَائِالًَ :يا أ ََبتَاهُ إِ ْن
ص َل َو َجثَا َعلَى ُرْك َبتَْيه َو َ
ون َوتَبِ َعهُ تَالَمي ُذهَُ .و ْانفَ َ
َن تُ ِج َيز َعِّني َه ِذ ِه
ِش ْئ َ
ت أْ
صراع ،أخذ يصلي بأشد

ك .واذ كان في
ْس َولَ ِك ْن لِتَ ُك ْن الَ إِ َر َادتِي َب ْل إِ َر َادتُ َ
ا ْل َكأ َ
إلحاح حتى إن عرقه صار َكقَطَر ِ
ات َدم َن ِازلَة َعلَى
َ

األ َْر ِ
ضوا يسوع وقيدوه
ض .ثم جاء يهوذا الذي خانه ومعه جنود ا
وحرس الهيكل .فقََب ُ
ومضوا بِ ِه إِلَى رئِيس ا ْل َكه َن ِة .وع َّروه وأَْلبسوه ِرَد ِ
ضفَُروا إِ ْكلِيالً ِم ْن َش ْوك
اء ق ْرِم ِزَّياً َو َ
َ ُْ َ َ ُ ُ ً
َ
َ
ََ َْ
ِ ِِ
ِ ِ ِِ
ِِ
ين:
َوَو َ
ون بِه قَائل َ
امهُ َوَي ْستَ ْه ِزُئ َ
ص َبةً في َيمينهَ .و َك ُانوا َي ْجثُ َ
ض ُعوهُ َعلَى َأرْسه َوقَ َ
ون قُ َّد َ
ِِ
ك ا ْل َيهُ ِ
دما
َّ
السالَ ُم َيا َملِ َ
صقُوا َعلَ ْي ِه َوأ َ
ص َبةَ َو َ
َخ ُذوا الْقَ َ
ودَ .وَب َ
ض َرُبوهُ َعلَى َأرْسهَ .ب ْع َ

لص ْل ِب .لَ َّما صلَبوه جعلُوا فَو َ ِ ِ ِ َّ
ِ
وبةًَ :ه َذا ُه َو
ض ْوا بِ ِه لِ َّ
ق َأرْسه علتَهُ َم ْكتُ َ
استَ ْه َأُزوا بِه َم َ
ْ
َ ُ ُ ََ ْ
ك ا ْل َيهُ ِ
ود.
َي ُسوعُ َملِ ُ
ف
ما هو ذنبه؟ ما هي جريمته؟ صلبوا في نفس المكان مذنبين .وكان واحد ُي َج ِّد ُ

َعلَى يسوع أيضا ،فقال له اآلخر :أحتى أنت ال تخاف اهلل وأنت تعاني العقوبة
نفسها؟ أما نحن فعقوبتنا عادلة ألننا ننال الجزاء العادل لقاء ما فعلنا ،وأما هذا

اإلنسان فلم يفعل شيئا في غير محله .ثم قال :يا يسوع اذكرني عندما تجيء في
ملكوتكُ .ح ْكم هذا المذنب معترفا بالرب يسوع المسيح كان أعظم من رجال
الدينيين وحكماء العالم .فَقَا َل لَهُ َي ُسوعُ :ا ْل َح َّ
ون َم ِعي ِفي
ك :إَِّن َ
ق أَقُو ُل لَ َ
ك ا ْل َي ْوَم تَ ُك ُ

ا ْل ِف ْرَد ْو ِ
اغ ِف ْر لَهُ ْم ألََّنهُ ْم
س .وعلى الصليب نطق يسوع بأقوال ال تنسى .قالَ :يا أ ََبتَاهُ ْ
ِ َِّ
ال
ون .ولَ َّما َأرَى َي ُسوعُ أ َّ
ان ُي ِحُّبهُ َو ِاقفاً قَ َ
ُمهُ َوالتِّْلمي َذ الذي َك َ
ون َما َذا َي ْف َعلُ َ
الَ َي ْعلَ ُم َ
ك .وَن ْحو الس ِ ِ ِ
ِ ِ
ص َرَخ
ام َأرَةُ ُه َوَذا ْاب ُن ِك .ثَُّم قَا َل لِلتِّْل ِم ِيذُ :ه َوَذا أ ُّ
َ
َّاعة التَّاس َعة َ
أل ُِّمهَ :يا ْ
ُم َ َ َ
ص ْوت َع ِظيم قَائِالً :إِلَ ِهي إِلَ ِهي لِ َما َذا تََرْكتَنِي؟
َي ُسوعُ بِ َ

ِ ِ
َب ْع َد َه َذا َأرَى َي ُسوعُ أ َّ
ان.
اب قَا َل :أ ََنا َع ْ
َن ُك َّل َش ْيء قَ ْد َك َم َل ولِ َك ْي َيت َّم ا ْلكتَ ُ
ط َش ُ
َّ
الرو َح .وكل هذا حدث
َسلَ َم ُّ
ْسهُ َوأ ْ
فأعطوه الخل ولما ذاق قال :قد أكملَ .وَنك َس َأر َ
تماما كما كان مكتوب في شريعة موسى واألنبياء .ثم طلب رؤساء الكهنة من

ِ
ض ْوا
بيالَطُ ُس ا ْل َوالي الروماني أن يضعوا حراس على القبر .فَأعطاهم اإلذن و َم َ
ض َبطُوا ا ْلقَ ْب َر بِالْ ُح َّر ِ
اس َو َختَ ُموا الْ َح َج َر .صلبوا يسوع وقتلوه .لكن اهلل أقامه من بين
َو َ
األموات ناقضا أوجاع الموت فما كان يمكن للموت أن يبقيه في قبضته .من أعلن

ب الذي َن َز َل ِمن السَّم ِ
الر ِّ
اء.
ك َّ
وبشر أن يسوع قد قام من بين األموات؟ إنه َمالَ َ
َ
َ
ع ا ْلمصلُوبَ .هلُ َّما ْانظُ ار ا ْلمو ِ
طلَُب ِ
ضعَ الَِّذي
َعلَ ُم أََّن ُك َما تَ ْ
قال للمرأتين :إِِّني أ ْ
ان َي ُسو َ َ ْ َ
َ َْ
ضطَ ِجعاً ِف ِ
الر ُّ
يه .المالك يصرح ويشهد أن يسوع المصلوب هو الرب
ان َّ
ب ُم ْ
َك َ

ويشهد أنه قام .المالك هو األول الذي بشر بقيامة الرب يسوع .يسوع .هذا االسم
أعطاه المالك للعذراء مريم لما بشرها أنها ستحبل من الروح القدس وتلد ابنا .قال:

وتسميه يسوع.
المالك بشر بيسوع قبل والدته .واالن يبشر أن يسوع هو الرب وأنه قام من بين
األموات .عظيم .المجد للرب إلهنا من أجل محبته وغفرانه وخالصه األكيد .هذه
هي إرادة اهلل أن يموت يسوع مرة واحدة لكي يحل مشكلة الخطايا .مع أنه هو
البار فقد تألم من أجلنا نحن المذنبين لكي يقربنا إلى اهلل .مات بجسمه البشري ثم
عاد حيا بالروح .اشترك المسيح أيضا في اللحم والدم باتخاذه جسما بشريا وهكذا
تمكن أن يموت ليقضي على من له سلطة الموت أي إبليس ويحرر من كان
الخوف من الموت يستعبدهم طوال حياتهم .يسوع قام .فأين يا موت شوكتك؟ وأين

يا موت نصرك؟ أين هالكك يا هاوية؟ الشكر هلل الذي يمنحنا النصر بربنا يسوع
المسيح.
قيامة يسوع المسيح هي أساس اإليمان وقوته النه إن لم يكن المسيح قد قام فباطل
إيماننا .ويقول الرسول بولس أيضا :لكن األن قد قام المسيح من األموات وصار
بكر الراقدين .كان هذا هو رجاء المؤمنين في العهد القديم أيضا كما قال النبي

ِ
الر ِّ
ب
هوشع نيابة عنهم مسبقاَ :هلُ َّم َن ْر ِجعُ إِلَى َّ
ض َر َ
ب ألََّنهُ ُه َو ا ْفتََر َس فََي ْشف َينا َ
َّ ِ ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ف َف ْل َنتَتََّب ْع
امهُ لِ َن ْع ِر ْ
َم َ
يم َنا فََن ْح َيا أ َ
فََي ْجب ُرَناُ .ي ْحي َينا َب ْع َد َي ْو َم ْي ِن .في ا ْل َي ْوِم الثالث ُيق ُ

طر ُمتَأ ِّ
الر َّ
َخر َي ْس ِقي
ف َّ
ط ِرَ .ك َم َ
ين َكا ْلفَ ْج ِرَ .يأْتِي إِلَ ْي َنا َكا ْل َم َ
ِل َن ْع ِر َ
وجهُ َي ِق ٌ
بُ .خ ُر ُ
ِ
اه ِد األ َِم ِ ِ ِ
الش ِ
ع ا ْلم ِسي ِح َّ
يس ُملُو ِك األ َْر ِ
ات وَرئِ ِ
ض.
األ َْر َ
ضَ .ي ُسو َ َ
ين ،الْب ْك ِر م َن األ َْم َو َ
َِّ
ع ا ْل َم ِسي ِح الَِّذي
َحَّب َنا َوقَ ْد َغ َّسلََنا ِم ْن َخطَ َاي َانا بِ َد ِم ِهُ .م َب َار ٌ
سو َ
الذي أ َ
ك اهللُ أَُبو َرب َِّنا َي ُ
ب َر ْح َمتِ ِه ا ْل َكثِ َيرِة َولَ َد َنا
َح َس َ
لِ ِم َيراث الَ َي ْف َنى َوالَ َيتَ َدَّن ُس

ع ا ْلم ِسي ِح ِمن األَمو ِ
ثَانِيةً لِرجاء حي بِ ِقي ِ
ات
َ ََ َ
امة َي ُ
سو َ َ
ََ
َ َْ
ضم ِح ُّل م ْحفُوظٌ ِفي السَّماو ِ
َجلِ ُك ْم.
ات أل ْ
َ
َوالَ َي ْ َ
ََ

ادةُ ِ
اس فَ َشه َ ِ
ظ ُم أل َّ
اهلل
َع َ
َن َه ِذ ِه ِه َي َشهَ َ
مكتوب ايضا :إِ ْن ُكَّنا َن ْقَب ُل َشهَ َ
ادةُ اهلل أ ْ
ادةَ النَّ ِ َ
الَّتِي قَ ْد َش ِه َد بِها ع ِن ابنِ ِه .من يؤ ِمن بِاب ِن ِ
اهلل فَ ِع ْن َدهُ َّ
ادةُ ِفي َن ْف ِس ِهَ .م ْن الَ
الشهَ َ
َ َ ْ َ ْ ُْ ُ ْ
ق اهلل فَقَ ْد َجعلَهُ َك ِاذباً ألََّنهُ لَم ُي ْؤ ِم ْن بِ َّ
اد ِة الَّتِي قَ ْد َش ِه َد بِهَا اهللُ َع ِن ْابنِ ِه.
الشهَ َ
َ
ُي َ
ْ
ص ِّد ُ َ
ويقول الكتاب المقدسَ :ه ِذ ِه ِهي َّ
ادةُ :أ َّ
َع َ
ط َانا َح َياةً أ ََب ِدَّيةً َو َه ِذ ِه ا ْل َح َياةُ
الشهَ َ
َن اهللَ أ ْ
َ
َ
االبن َفلَه ا ْلحياةُ ،ومن لَيس لَه ابن ِ
ِ
ِ ِ ِِ
ت لَهُ ا ْل َح َياةُ.
اهلل َفلَ ْي َس ْ
ه َي في ْابنهَ .م ْن لَهُ ْ ُ ُ َ َ َ َ ْ ْ َ ُ ْ ُ
ِ
ِِ
ون ْحن أ َْيضاً ُنؤ ِمن ولِ َذلِ َ َّ
الر َّ
ين أ َّ
يم َنا
َن الَِّذي أَقَ َام َّ
ك َنتَ َكل ُم أ َْيضاً َعالم َ
َ ُ
ب َي ُسوعَ َس ُيق ُ
ْ ُ َ
ع وي ْح ِ
ض ُرَنا َم َع ُك ْم .في بداية هذا االنجيل يقول :ها إن العذراء
َن ْح ُن أ َْيضاً بَِي ُسو َ َ ُ

تحبل وتلد ابنا ويدعى ِع َّم ُانوئِي َل ،الَِّذي تَ ْف ِس ُيرهُ :اَللَّهُ َم َع َنا .وفي نهاية هذا االنجيل
بالذات ،الرب يسوع يقولُ :د ِفع إِلَ َّي ُك ُّل س ْلطَان ِفي الس ِ
اء و َعلَى األ َْر ِ
ض ،فَا ْذ َه ُبوا
ُ
َ
َ
َّم َ
آلب و ِ
ِ
ِ
اسِم ا ِ
الرو ِح ا ْلقُ ُد ِ
َن
اال ْب ِن َو ُّ
وه ْم أ ْ
سَ .و َعلِّ ُم ُ
يع األ َُمِم َو َع ِّم ُد ُ
وه ْم بِ ْ
َوتَْلم ُذوا َجم َ
َ
ِ
ي ْحفَظُوا ج ِميع ما أَوص ْيتُ ُكم بِ ِه .و َها أ ََنا مع ُكم ُك َّل األََّي ِام إِلَى ْان ِقض ِ
اء َّ
ين.
َ
َ
الد ْه ِر .آم َ
ََ ْ
َ َ َ ْ َ ْ
َ
إللهنا البركة والمجد والحكمة والشكر واإلجالل والقدرة والقوة إلى أبد اآلبدين.

آمين  .ولتكن معكم جميعا نعمة ربنا يسوع المسيح ومحبة اهلل وشركة الروح القدس.
آمين

