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أهال بكم .يسوع يظهر لتالميذه وهم بشرونا بهذا الحدث العظيم .هذه هي عظتنا
اليوم إنطالقا من إنجيل لوقا ،االصحاح

24

وااليات

36

الى  .49اليكم القراءة باسم

الرب يسوع المسيح:
َّ
ِ
ف َي ُسوعُ َن ْف ُسهُ ِفي َو َس ِط ِه ْم َوقَا َل لَهُ ْمَ :سالَ ٌم لَ ُك ْم37 .
ون بِهَ َذا َوقَ َ
يما ُه ْم َيتَ َكل ُم َ
َوف َ
ين َولِ َما َذا
ضَ
ظُّنوا أََّنهُ ْم َن َ
فَ َج ِزُعوا َو َخافُوا َو َ
ظ ُروا ُروحاً 38 .فَقَ َ
ال لَهُ ْمَ :ما َبالُ ُك ْم ُم ْ
ط ِربِ َ

ي َوِر ْجلَ َّي :إِِّني أََنا ُه َوُ .جسُّونِي َو ْانظُ ُروا
تَ ْخطُ ُر أَ ْف َك ٌار ِفي ُقلُوبِ ُك ْم؟  39اُْنظُ ُروا َي َد َّ
ِ
ِ
اه ْم َي َد ْي ِه
فَِإ َّن ُّ
الرو َح لَْي َس لَهُ لَ ْح ٌم َو ِع َ
ين قَ َ
ال َه َذا أ ََر ُ
ام َك َما تََرْو َن ليَ 40 .وح َ
ظٌ
ال لَهم :أ ِ
وِر ْجلَْي ِه 41 .وب ْيَنما ُهم َغ ْير م ِ ِ
َع ْن َد ُك ْم َههَُنا
ص ِّدقين م َن اْلفََرِح َو ُمتَ َع ِّجُب َ
ََ َ ْ ُ ُ َ
ون قَ َ ُ ْ
َ
َخ َذ َوأَ َك َل
ام؟  42فََن َاولُوهُ ُج ْزءاً ِم ْن َس َم ٍك َم ْش ِو ٍّ
َ
ي َو َش ْيئاً ِم ْن َش ْه ِد َع َس ٍل 43 .فَأ َ
ط َع ٌ
َن
امهُ ْمَ 44 .وقَ َ
ال لَهُ ْمَ :ه َذا ُه َو اْل َكالَ ُم الَِّذي َكلَّ ْمتُ ُك ْم بِ ِه َوأََنا َب ْع ُد َم َع ُك ْم أََّنهُ الَُب َّد أ ْ
قُ َّد َ
اء واْلم َز ِ
ِ ِ
ِ
ام ِ
ام ِ
يرِ 45 .ح َينئِ ٍذ
َيتِ َّم َج ِميعُ َما ُه َو َم ْكتُ ٌ
وس ُم َ
وسى َواأل َْنبَي َ َ
وب َعِّني في َن ُ

ِ
ِ
ان َي ْنَب ِغي أ َّ
َن
بَ 46 .وقَ َ
ال لَهُ ْمَ :ه َك َذا ُه َو َم ْكتُ ٌ
فَتَ َح ذ ْهَنهُ ْم لَي ْفهَ ُموا اْل ُكتُ َ
وب َو َه َك َذا َك َ
اْلم ِسيح يتَأَلَّم ويقُوم ِمن األَمو ِ
اس ِم ِه بِالتَّْوَب ِة
ات ِفي اْلَي ْوِم الثَّالِ ِث َ 47وأ ْ
َن ُي ْك َرَز بِ ْ
َ َ َ ُ ََ ُ َ َْ
يع األُمِم م ْبتَ َدأً ِم ْن أ ِ
وم ْغ ِفرِة اْل َخ َ ِ ِ
كَ 49 .و َها أََنا
ود لِ َذلِ َ
يمَ 48 .وأ َْنتُ ْم ُشهُ ٌ
ُ
ََ َ
ط َايا ل َجم ِ َ ُ
ُور َشل َ

ِ
أُرِس ُل إِلَْي ُكم مو ِع َد أَبِي .فَأ َِقيموا ِفي م ِد َين ِة أ ِ
َعالِي.
يم إِلَى أ ْ
َن تُْلَب ُسوا قُ َّوةً م َن األ َ
ْ
ُ
َ
ُ
ْ َْ
ُور َشل َ
ِ
ين.
آم َ
الى هنا قراءة كلمة اهلل

ف هو َن ْف ُسهُ ِفي َو َس ِط تالميذ ِه وقال لهمَ :سالَ ٌم لَ ُك ْم.
ربنا ومخلصنا يسوع المسيح َوقَ َ
كان التالميذ مجتمعين في بيت أغلقوا أبوابه خوفا من اليهود حتى ظهر الرب في
وسطهم وحياهم بأجود وأحلى تحيةَ :سالَ ٌم لَ ُك ْم .السالم من رئيس السالم .ال شيء
ينتزعه منا .إنه سالم اهلل الحقيقي الثابت المطمئن .سالم يسوع لتالميذه هو لنا
كذلك .قبل موته على الصليب قال لهم بعد :سالما أترك لكم .سالمي أعطيكم.
ليس كما يعطي العالم أعطيكم أنا .فال تضطرب قلوبكم وال ترتعب .واالن بعد
إنتصاره على القبر يقوله لهم أيضا :سالم لكم .فهو ال يدينهم بسبب خوفهم وتركه
لكنه يطمئنهم ويفرحهم بحضوره في وسطهم.
وأما عن موته على الصليب فإن الرب يسوع سبق له وأعلنه لهم من قبل .أعطى
مرة مثل حبة حنطة وقال :الحق الحق أقول لكم :إن حبة الحنطة تبقى وحيدة إن
لم تقع في األرض وتمت .أما إذا ماتت فإنها تنتج حبا كثي ار (يوحنا .)24 :12
وهذا بالضبط ما حدث :يسوع حبة الحنطة التي زرعها اهلل في األرض مات بسبب
خطيئة العالم وبقي في القبر .وفي موته ظهرت محبة اهلل وظهرت في كل قوتها
بقيامة يسوع من األموات في اليوم الثالث .ونحن نؤمن ونعلم أن قيامة يسوع
المسيح هي األمل الحقيقي لهذا العالم الضال والعنيف .محبة اهلل تنادي الناس
للتوبة وااليمان بيسوع المسيح الذي به الحياة بحسب خطة اهلل االب.
يسوع الحي هو معزي ومدافع المطرودين والنازحين والالجئين بسبب رجال الدين
والسياسيين وكل أنواع العبودية وحرمان الكثيرين من حريتهم االساسية :العيش في
سالم .وأكثر المضطهدين في العالم هم إخواننا في يسوع شهود الرجاء في إبن اهلل
الحي .قيامة يسوع من بين األموات هي إنتصاره على الباطل والشر وهي إعالن

اهلل أنه أعطى السلطة إلبنه ليدين العالم كما قال يسوع :ألََّنهُ َك َما أ َّ
اآلب لَهُ َحَياةٌ
َن َ
ِ
َن
ِفي َذاتِ ِه َك َذلِ َ
ون لَهُ َحَياةٌ ِفي َذاتِ ِه َوأ ْ
كأْ
َعطَاهُ ُسْلطَاناً أ ْ
َعطَى اال ْب َن أ َْيضاً أ ْ
َن تَ ُك َ
ك َنتَ َكلَّم عالِ ِمين أ َّ َِّ
ِ
ين أ َْيضاً ألََّنهُ ْاب ُن ِ
اإل ْن َس ِ
ام
ان .نعم .وَن ْح ُن ُن ْؤ ِم ُن َولِ َذلِ َ
ُ َ َ
َيد َ
َن الذي أَقَ َ
ع سي ِقيمَنا َن ْحن أ َْيضاً بِيسوعَ وي ْح ِ
الر َّ
ض ُرَنا َم َع ُكل القديسين.
َّ
َ ُ َُ
ُ
ب َي ُسو َ َ ُ ُ
ِ
ُس ُبوِع أ ََّو َل اْلفَ ْج ِر جاءت َم ْرَي ُم اْل َم ْج َدلَِّيةُ َوُي َوَّنا َو َم ْرَي ُم
ويقول لوقا أيضا أن في أ ََّو ِل األ ْ
وب إِلَى اْلقَْب ِر فَ َو َجدت ال َح َج َر ُم َد ْح َرجاً َع ِن اْلقَْب ِر وَر ُجالَ ِن هناك فقاال لَهُ َّن:
أ ُُّم َي ْعقُ َ
ِ
ِ
ِ
ام .يا له من خبر .لمذا
ل َما َذا تبحثن عن اْل َح َّي َب ْي َن األ َْم َوات؟ لَْي َس ُه َو َههَُنا لَكَّنهُ قَ َ
تبحثنا عن الحي بين األموات؟ الرب حي .والنساء ركدت من القبر الى الرسل

ان
ام ُب ْ
ض إِلَى اْلقَْب ِر فَ ْان َحَنى َوَن َ
ص ِّدقُ ُ
ط ُر ُس َوَرَك َ
ظ َر األَ ْكفَ َ
الذين لَ ْم ُي َ
وه َّن حتى قَ َ
ِِ ِ
ِ
ان.
وعةً َو ْح َد َها فَ َم َ
ض َ
َم ْو ُ
ضى ُمتَ َع ِّجباً في َن ْفسه م َّما َك َ
ِ ِ
ُس ُبوِع ظَهََر أ ََّوالً لِ َم ْرَي َم اْل َم ْج َدلَِّي ِة .قال لها يسوع :يا
ام يسوع َباك اًر في أ ََّو ِل األ ْ
َوَب ْع َد َما قَ َ
ت لَهَُ :رُّبونِي .الَِّذي تَ ْف ِس ُيرهُ َيا ُم َعلِّ ُم .المرأة صدقت من
مريم .فالتفتت وهتفت َوقَالَ ْ
أول كالم المالك لها واالن تفرح برؤية الرب نفسه .وهي أخبرت الرسل بهذه
األمور :القبر فارغ ،يسوع قام .لو كان االيمان المسيحي مبني على شهادة هذه
المرأة واخوتها لكان راشي ومشكوك فيه .حتى رسول يسوع نفوسهم اعتبروهم

ان .لهذا كتب الرسول بطرس الحقا بروح يسوع وقال :ألََّنَنا لَم َنتْبع ُخ ارفَ ٍ
َكاْلهَ َذَي ِ
ات
ْ َْ َ
ِ
ِِ
ِ
ين َعظَ َمتَهُ.
صَّن َعةً إِ ْذ َع َّرْفَنا ُك ْم بِقُ َّوِة َربَِّنا َي ُسوعَ اْل َمسي ِح َو َم ِجيئهَ ،ب ْل قَ ْد ُكَّنا ُم َعايِن َ
ُم َ
في ذلك اليوم بالذات ظهر الرب أيضا الثنان من التالميذ كانوا منطلقين إلى قرية

ِ
اس .يسوع نفسه اقترب إليهما وسار معهما .وهم ما عرفوه .وسألهما أي
اسمها ع ْم َو ُ

حديث يجري بينهم وهم سائران؟ فقاال له ما حدث ليسوع الناصري الذي كان نبيا
مقتد ار في الفعل والقول أمام اهلل والشعب كله.
وكيف سلمه رؤساء الكهنة وحكامهم إلى عقوبة الموت وصلبوه .وقالوا أيضا أنهم
كانوا يتمنوا أن يسوع هو الذي يفدي إسرائيل ولكنه اآلن قد مات منذ ثالثة أيام .ثم
قالوا أن بعض النساء قالت للرسل إنهن شاهدن رؤيا :مالكين يقوالن إنه حي.
فقال لهما الرب يسوع :يا قليلي الفهم وبطيئي القلب في اإليمان بجميع ما تكلم به
األنبياء .أما كان البد أن يعاني المسيح هذه اآلالم ثم يدخل إلى مجده؟ ثم أخذ
يفسر لهما منطلقا من موسى ومن األنبياء جميعا ما ورد عنه في جميع الكتب.

َّاع ِة َوَر َج َعا إِلَى
اما ِفي تِْل َ
َعُي ُنهُ َما َو َع َرفَاهُ ثَُّم ْ
فَ ْانفَتَ َح ْ
تأْ
ك الس َ
اختَفَى َع ْنهُ َما .فَقَ َ
ِِ
أ ِ
ين في بيت أغلقوا أبوابه خوفا من اليهود
يم َوَو َج َدا األ َ
َح َد َع َش َر ُم ْجتَمع َ
ُ
ُور َشل َ

ث ِفي الطَّ ِري ِ
ف َع َرفَاهُ ِع ْن َد َك ْس ِر اْل ُخ ْب ِز.
فَأ ْخ َا
برهم بِ َما َح َد َ
ق َو َك ْي َ

َّ
ِ
ف َي ُسوعُ َن ْف ُسهُ ِفي َو َس ِط ِه ْم َوقَا َل لَهُ ْمَ :سالَ ٌم لَ ُك ْم .عجيب.
ون بِهَ َذا َوقَ َ
يما ُه ْم َيتَ َكل ُم َ
َوف َ
كل شيء عجيب في يسوع :والدته ،حياته ،أقواله ،أعماله ،موته ،قيامته من بين
األموات ،غفرانه ،عنايته ،محبته .كل شيء هو عجيب في يسوع والهي .بعد
اختفى عن التلميذين جاء ووقف في وسط تالميذه وهم في بيت أبوابه مغلوقة .من
له القدرة ان يدخل الى بيت بهذه الطريقة؟ التالميذ خافوا .ظَُّنوا أََّنهُ ْم شافوا ُروحاً.
هم اللي اعتبروا النساء شهود الهذيان ،االن يظنوا أن يسوع في وسطهم هو شبحا.

ين َولِ َما َذا تَ ْخطُُر أَ ْف َك ٌار ِفي ُقلُوبِ ُك ْم؟ اُْنظُ ُروا
حتى قال لهم الربَ :ما َبالُ ُك ْم ُم ْ
ضطَ ِربِ َ
ي َوِر ْجلَ َّي :إِِّني أََنا ُه َو .يسوع هو.
َي َد َّ

ال لَهم :أ ِ
اهم ي َد ْي ِه وِر ْجلَْي ِه .وب ْيَنما ُهم َغ ْير م ِ ِ
َع ْن َد ُك ْم
ص ِّدقين م َن اْلفَ َرِح َو ُمتَ َع ِّجُب َ
ََ َ ْ ُ ُ َ
ون قَ َ ُ ْ
وأ ََر ُ ْ َ َ
امهُ ْم .يسوع العظيم يقبل ما يقدمه
ام؟ ليتطمأنهم أ َ
َههَُنا طَ َع ٌ
َخ َذ ما قدموه له َوأَ َك َل قُ َّد َ

له محبيه .فهو يقبل كل من يأتي اليه بثقة وايمان وتواضع .معترفا له بخطاياه

والرب األمين يغفر ويحرر ويجدد .سالم لكم ،ال تخافوا .الرب نفسه يريد ان يسير
معنا في الطريق .فهو يفتح لنا يديه ليمأل قلوبنا بالرجاء الثابت من كل النواحي.
ونحن نطلب الى إلهنا ومخلصنا أن يفتح أذهاننا كذلك لنفهم الكتب ونسير بحسب
وصاياه ونعلن هذا الخبر العجيب العظيم اإللهي لآلخرين ونبشرهم بإسمه المبارك:
يسوع المسيح الحي المخلص عنده الحل والشفاء والغلبة .عنده هو الحياة .أعطانا
إسمه وروحه القدوس لكي نعرف ونثبت في الحق .يسوع هو الحق .يسوع قام .إنه

ِ ِ
ِ
ق
ض ْي ٌ
الحي .وان كان الرب يسوع المسيح معنا ف َم ْن َسَي ْفصلَُنا َع ْن َم َحَّبته؟ أَش َّدةٌ أ َْم َ
ك
ي أ َْم َخ َ
َجلِ َ
طٌر أ َْم َس ْي ٌ
اض ِطهَ ٌ
ف؟ َك َما ُه َو َم ْكتُ ٌ
وب إَِّنَنا ِم ْن أ ْ
أَِم ْ
اد أ َْم ُجوعٌ أ َْم ُع ْر ٌ
ِ
ِ ِ ِِ ِ ِ
ٍ ِ َّ
ِ ِ
ات ُك َّل َّ
ص ُارَنا
ُن َم ُ
النهَ ِار .قَ ْد ُحس ْبَنا م ْث َل َغَنم للذ ْب ِحَ .ولَكَّنَنا في َهذه َجميعهَا َي ْعظُ ُم ْانت َ
ت والَ حياةَ والَ مالَئِ َكةَ والَ رؤساء والَ قُ َّو ِ
َِّ
ِّ
ِ
ات َوالَ
بِالذي أ َ
َحَّبَنا .فَإِّني ُمتََيق ٌن أََّنهُ الَ َم ْو َ َ َ َ َ َ
َ َُ َ َ َ
َن تَ ْف ِ
أُمور ح ِ
صلََنا َع ْن
ق َوالَ َخلِيقَةَ أ ْ
اض َرةً َوالَ ُم ْستَ ْقَبلَةً َوالَ ُعْل َو َوالَ ُع ْم َ
ُخ َرى تَ ْق ِد ُر أ ْ
ُ َ َ

محَّب ِة ِ
ع َربَِّنا .آمين .نعم آمين ولتكن نعمة ربنا يسوع
اهلل الَّتِي ِفي اْل َم ِس ِ
يح َي ُسو َ
ََ
المسيح وسالمه معكم كل يوم .آمين.

