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 عظتناوهم بشرونا بهذا الحدث العظيم. هذه هي يسوع يظهر لتالميذه أهال بكم. 
القراءة باسم  . اليكم49الى  36وااليات  24إنجيل لوقا، االصحاح إنطالقا من اليوم 

 الرب يسوع المسيح:
 

 37. َساَلٌم َلُكمْ َوِفيَما ُهْم َيَتَكلَُّموَن ِبَهَذا َوَقَف َيُسوُع َنْفُسُه ِفي َوَسِطِهْم َوَقاَل َلُهْم: 
َوِلَماَذا َفَقاَل َلُهْم: َما َباُلُكْم ُمْضَطِرِبيَن  38 َفَجِزُعوا َوَخاُفوا َوَظنُّوا َأنَُّهْم َنَظُروا ُروحًا.

: ِإنِّي َأَنا ُهَو. ُجسُّوِني َواْنُظُروا  39 َتْخُطُر َأْفَكاٌر ِفي ُقُلوِبُكْم؟ ُاْنُظُروا َيَديَّ َوِرْجَليَّ
وَح َلْيَس َلُه َلحْ  َوِحيَن َقاَل َهَذا َأَراُهْم َيَدْيِه  40 .ٌم َوِعَظاٌم َكَما َتَرْوَن ِليَفِإنَّ الرُّ

ُبوَن َقاَل َلُهْم: َوَبْينَ  41 َوِرْجَلْيِه. َأِعْنَدُكْم َهُهَنا َما ُهْم َغْيُر ُمَصدِِّقين ِمَن اْلَفَرِح َوُمَتَعجِّ
َفَأَخَذ َوَأَكَل  43 َفَناَوُلوُه ُجْزءًا ِمْن َسَمٍك َمْشِويٍّ َوَشْيئًا ِمْن َشْهِد َعَسٍل. 42 َطَعاٌم؟
ُبدَّ َأْن َنا َبْعُد َمَعُكْم َأنَُّه الَ الَِّذي َكلَّْمُتُكْم ِبِه َوأَ َوَقاَل َلُهْم: َهَذا ُهَو اْلَكاَلُم  44 ُقدَّاَمُهْم.

ِحيَنِئٍذ  45 .َواألَْنِبَياِء َواْلَمَزاِميرِ َيِتمَّ َجِميُع َما ُهَو َمْكُتوٌب َعنِّي ِفي َناُموِس ُموَسى 
َمْكُتوٌب َوَهَكَذا َكاَن َيْنَبِغي َأنَّ َوَقاَل َلُهْم: َهَكَذا ُهَو  46 َفَتَح ِذْهَنُهْم ِلَيْفَهُموا اْلُكُتَب.

َوَأْن ُيْكَرَز ِباْسِمِه ِبالتَّْوَبِة  47 اْلَمِسيَح َيتََألَُّم َوَيُقوُم ِمَن اأَلْمَواِت ِفي اْلَيْوِم الثَّاِلثِ 
َوَها َأَنا  49 ِلَذِلَك.َوَأْنُتْم ُشُهوٌد  48 َوَمْغِفَرِة اْلَخَطاَيا ِلَجِميِع اأُلَمِم ُمْبَتَدًأ ِمْن ُأوُرَشِليَم.

 ُأْرِسُل ِإَلْيُكْم َمْوِعَد َأِبي. َفَأِقيُموا ِفي َمِديَنِة ُأوُرَشِليَم ِإَلى َأْن ُتْلَبُسوا ُقوًَّة ِمَن اأَلَعاِلي.
 آِميَن.

 الى هنا قراءة كلمة اهلل
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 .: َساَلٌم َلُكمْ وقال لهم هِ تالميذ َوَسطِ َنْفُسُه ِفي هو  َوَقفَ  ربنا ومخلصنا يسوع المسيح
حتى ظهر الرب في  دكان التالميذ مجتمعين في بيت أغلقوا أبوابه خوفا من اليهو 

ال شيء السالم من رئيس السالم.  .َساَلٌم َلُكمْ : أجود وأحلى تحيةبحياهم وسطهم و 
لنا سوع لتالميذه هو يسالم مطمئن. الثابت الحقيقي اهلل ال سالمينتزعه منا. إنه 

سالما أترك لكم. سالمي أعطيكم. قبل موته على الصليب قال لهم بعد: . كذلك
واالن بعد  .وال ترتعب لم أعطيكم أنا. فال تضطرب قلوبكمليس كما يعطي العا

سالم لكم. فهو ال يدينهم بسبب خوفهم وتركه  :أيضاإنتصاره على القبر يقوله لهم 
 . في وسطهموره لكنه يطمئنهم ويفرحهم بحض

 

أعطى . لهم من قبل هأعلنسبق له و يسوع الرب عن موته على الصليب فإن  وأما
الحق الحق أقول لكم: إن حبة الحنطة تبقى وحيدة إن وقال:  حنطةحبة مثل  مرة
(. 24: 12 حنا)يو  فإنها تنتج حبا كثيرا تقع في األرض وتمت. أما إذا ماتتلم 
زرعها اهلل في األرض مات بسبب لحنطة التي هذا بالضبط ما حدث: يسوع حبة او 

في كل قوتها  تظهر و محبة اهلل ظهرت  موتهفي و خطيئة العالم وبقي في القبر. 
يسوع نحن نؤمن ونعلم أن قيامة و . في اليوم الثالثاألموات بقيامة يسوع من 

 الناستنادي اهلل محبة . والعنيف الضاللعالم هذا االمسيح هي األمل الحقيقي ل
 . بحسب خطة اهلل االبحياة البه ذي الللتوبة وااليمان بيسوع المسيح 

 

بسبب رجال الدين  النازحين والالجئينو  المطرودينمعزي ومدافع  وهيسوع الحي 
في  لعيشا: االساسيةحريتهم من  الكثيرين وحرمان العبوديةكل أنواع و والسياسيين 

إبن اهلل  الرجاء في شهوديسوع  في نانإخوا في العالم هم المضطهدينوأكثر  .سالم
إعالن هي على الباطل والشر و  إنتصارهقيامة يسوع من بين األموات هي  الحي.



ألَنَُّه َكَما َأنَّ اآلَب َلُه َحَياٌة يسوع:  قالكما  العالمليدين  بنهاهلل أنه أعطى السلطة إل
ْلَطانًا َأْن ِفي َذاِتِه َكَذِلَك َأْعَطى ااِلْبَن َأْيضًا َأْن َتُكوَن َلُه َحَياٌة ِفي َذاِتِه َوَأْعَطاُه سُ 

َنْحُن ُنْؤِمُن َوِلَذِلَك َنَتَكلَُّم َعاِلِميَن َأنَّ الَِّذي َأَقاَم و نعم.  َيِديَن َأْيضًا ألَنَُّه اْبُن اإِلْنَساِن.
  .ل القديسينكُ  الرَّبَّ َيُسوَع َسُيِقيُمَنا َنْحُن َأْيضًا ِبَيُسوَع َوُيْحِضُرَنا َمعَ 

 

لِ  أن أيضا ويقول لوقا َل اْلَفْجرِ  ِفي َأوَّ َمْرَيُم اْلَمْجَدِليَُّة َوُيَونَّا َوَمْرَيُم جاءت  اأُلْسُبوِع َأوَّ
: ال قاهناك فَرُجاَلِن و  ُمَدْحَرجًا َعِن اْلَقْبرِ  َحَجرَ ال تِإَلى اْلَقْبِر َفَوَجد ُأمُّ َيْعُقوبَ  َلُهنَّ

لمذا يا له من خبر.  .َهُهَنا َلِكنَُّه َقامَ َلْيَس ُهَو  اْلَحيَّ َبْيَن اأَلْمَواِت؟ ِلَماَذا تبحثن عن
ركدت من القبر الى الرسل النساء و الرب حي. تبحثنا عن الحي بين األموات؟ 

َقاَم ُبْطُرُس َوَرَكَض ِإَلى اْلَقْبِر َفاْنَحَنى َوَنَظَر اأَلْكَفاَن حتى  َصدُِّقوُهنَّ َلْم يُ الذين 
بًا ِفي َنْفِسِه ِممَّا َكاَن.  َمْوُضوَعًة َوْحَدَها َفَمَضى ُمَتَعجِّ

 

ِل اأُلْسُبوِع َظَهَر َأوَّاًل ِلَمْرَيَم اْلَمْجَدلِ يسوع َوَبْعَدَما َقاَم   يسوع: يا . قال لهايَّةِ َباِكرًا ِفي َأوَّ
صدقت من المرأة  .الَِّذي َتْفِسيُرُه َيا ُمَعلِّمُ  .التفتت وهتفت َوَقاَلْت َلُه: َربُّوِني. فمريم

وهي أخبرت الرسل بهذه واالن تفرح برؤية الرب نفسه. لها أول كالم المالك 
لو كان االيمان المسيحي مبني على شهادة هذه األمور: القبر فارغ، يسوع قام. 

خوتها المرأة  ل يسوع نفوسهم اعتبروهم و لكان راشي ومشكوك فيه. حتى رسوا 
ألَنََّنا َلْم َنْتَبْع ُخَراَفاٍت  لهذا كتب الرسول بطرس الحقا بروح يسوع وقال:. َكاْلَهَذَيانِ 

ْفَناُكْم ِبُقوَِّة َربَِّنا َيُسوَع اْلَمِسيِح َوَمِجيِئِه، َبْل َقْد ُكنَّا ُمَعاِيِنيَن َعَظَمَتهُ   .ُمَصنََّعًة ِإْذ َعرَّ
 

منطلقين إلى قرية الرب أيضا الثنان من التالميذ كانوا ظهر بالذات في ذلك اليوم 
أي  وسألهماما عرفوه. هم و  يسوع نفسه اقترب إليهما وسار معهما. .اسمها ِعْمَواُس 



ا حدث ليسوع الناصري الذي كان نبيا مقاال له ف ؟وهم سائران مهحديث يجري بين
  .قتدرا في الفعل والقول أمام اهلل والشعب كلهم
 

هم أنوقالوا أيضا  إلى عقوبة الموت وصلبوه. هموكيف سلمه رؤساء الكهنة وحكام
قد مات منذ ثالثة أيام. ثم  اآلن هكانوا يتمنوا أن يسوع هو الذي يفدي إسرائيل ولكن

 نهن شاهدن رؤيا: مالكين يقوالن إنه حي.إ لرسلل قالتبعض النساء قالوا أن 
قليلي الفهم وبطيئي القلب في اإليمان بجميع ما تكلم به  : يايسوعالرب  فقال لهما
م أخذ ث أما كان البد أن يعاني المسيح هذه اآلالم ثم يدخل إلى مجده؟. األنبياء

. جميع الكتبيفسر لهما منطلقا من موسى ومن األنبياء جميعا ما ورد عنه في 
َفَقاَما ِفي ِتْلَك السَّاَعِة َوَرَجَعا ِإَلى . َفاْنَفَتَحْت َأْعُيُنُهَما َوَعَرَفاُه ثُمَّ اْخَتَفى َعْنُهَما

 ُأوُرَشِليَم َوَوَجَدا اأَلَحَد َعَشَر ُمْجَتِمِعيَن في بيت أغلقوا أبوابه خوفا من اليهود
  ْنَد َكْسِر اْلُخْبِز.عِ  َكْيَف َعَرَفاهُ ِبَما َحَدَث ِفي الطَِّريِق وَ هم ْخبَراأفَ 
 

يب. عج .َوِفيَما ُهْم َيَتَكلَُّموَن ِبَهَذا َوَقَف َيُسوُع َنْفُسُه ِفي َوَسِطِهْم َوَقاَل َلُهْم: َساَلٌم َلُكمْ 
قيامته من بين ، موته، أعماله ،، أقواله، حياتهكل شيء عجيب في يسوع: والدته

لهي. و في يسوع هو عجيب . كل شيء محبته، ، عنايتهغفرانه، ألمواتا بعد ا 
ف في وسط تالميذه وهم في بيت أبوابه مغلوقة. من جاء ووق عن التلميذين اختفى

 ُروحًا. شافواَظنُّوا َأنَُّهْم هذه الطريقة؟ التالميذ خافوا. بيت بالى خل دله القدرة ان ي
. شبحا هويظنوا أن يسوع في وسطهم االن ، شهود الهذيانهم اللي اعتبروا النساء 

ُاْنُظُروا  َما َباُلُكْم ُمْضَطِرِبيَن َوِلَماَذا َتْخُطُر َأْفَكاٌر ِفي ُقُلوِبُكْم؟قال لهم الرب: حتى 
: ِإنِّي َأَنا ُهَو.   يسوع هو. َيَديَّ َوِرْجَليَّ

 



ُبوَن َقاَل َلُهْم: َأِعْنَدُكْم  َأَراُهْم َيَدْيِه َوِرْجَلْيِه.و  َوَبْيَنَما ُهْم َغْيُر ُمَصدِِّقين ِمَن اْلَفَرِح َوُمَتَعجِّ
يسوع العظيم يقبل ما يقدمه . َوَأَكَل ُقدَّاَمُهمْ ما قدموه له َأَخَذ ليتطمأنهم  َهُهَنا َطَعاٌم؟

يمان وتواضع. معترفا له بخطاياه هو فمحبيه.  له يقبل كل من يأتي اليه بثقة وا 
نفسه يريد ان يسير ب الر وا. فاال تخسالم لكم، يغفر ويحرر ويجدد.  األمينوالرب 

 رجاء الثابت من كل النواحي. بالفتح لنا يديه ليمأل قلوبنا يفهو . معنا في الطريق
 

بحسب ونحن نطلب الى إلهنا ومخلصنا أن يفتح أذهاننا كذلك لنفهم الكتب ونسير 
ونبشرهم بإسمه المبارك: لآلخرين  اإللهيعظيم وصاياه ونعلن هذا الخبر العجيب ال

نا عطاأالحياة.  وهيسوع المسيح الحي المخلص عنده الحل والشفاء والغلبة. عنده 
 ه. إنقام . يسوعهو الحقيسوع إسمه وروحه القدوس لكي نعرف ونثبت في الحق. 

ن كان الرب يسوع المسيح  .الحي ْيٌق ؟ َأِشدٌَّة َأْم ضَ تهِ َسَيْفِصُلَنا َعْن َمَحبَّ َمْن ف معناوا 
ِإنََّنا ِمْن َأْجِلَك َكَما ُهَو َمْكُتوٌب   ُجوٌع َأْم ُعْرٌي َأْم َخَطٌر َأْم َسْيٌف؟َأِم اْضِطَهاٌد َأمْ 

َوَلِكنََّنا ِفي َهِذِه َجِميِعَها َيْعُظُم اْنِتَصاُرَنا  .ْبَنا ِمْثَل َغَنٍم ِللذَّْبحِ ُنَماُت ُكلَّ النََّهاِر. َقْد ُحسِ 
ي ُمتََيقٌِّن َأنَُّه اَل َمْوَت َواَل َحَياَة َواَل َماَلِئَكَة َواَل ُرَؤَساَء َواَل ُقوَّاِت َواَل َفِإنِّ  ِبالَِّذي َأَحبََّنا.

َواَل ُعْلَو َواَل ُعْمَق َواَل َخِليَقَة ُأْخَرى َتْقِدُر َأْن َتْفِصَلَنا َعْن  ُأُموَر َحاِضَرًة َواَل ُمْسَتْقَبَلةً 
نعم آمين ولتكن نعمة ربنا يسوع آمين.  ْلَمِسيِح َيُسوَع َربَِّنا.َمَحبَِّة اهلِل الَِّتي ِفي ا

 المسيح وسالمه معكم كل يوم. آمين.


