
Sunnuntai 21.04.2019- Luuk. 24 :1-12. Aihe: Kristus on ylösnoussut! Lukukappaleet: Ps. 

118: 15-24; Hoosea 6: 1-6; 1.Korrint. 15: 1-11. Ja Psalmi 24  

 

 

من  24. وهذه هي عظتنا اليوم من إنجيل لوقا االصحاح فصح سعيدعيد السالم عليكم و 
 النص باسم ربنا يسوع المسيح:. اليكم قراءة 12اآلية األولى الى اآلية 

َل اْلَفْجِر َأَتْيَن ِإَلى اْلَقْبِر َحاِماَلٍت اْلَحُنوَط الَِّذي أَْعَدْدَنُه َوَمَعُهنَّ   ِل اأُلْسُبوِع َأوَّ   ُأَناٌس.ُثمَّ ِفي َأوَّ
َوِفيَما ُهنَّ ُمْحَتاَراٌت ِفي  َيُسوَع. َفَدَخْلَن َوَلْم َيِجْدَن َجَسَد الرَّبِ   َفَوَجْدَن اْلَحَجَر ُمَدْحَرجًا َعِن اْلَقْبرِ 

َوِإْذ ُكنَّ َخاِئَفاٍت َوُمَنكِ َساٍت ُوُجوَهُهنَّ ِإَلى اأَلْرِض َقااَل  َذِلَك ِإَذا َرُجاَلِن َوَقَفا ِبِهنَّ ِبِثَياٍب َبرَّاَقٍة.
: ِلَماَذا َتْطُلْبَن اْلَحيَّ َبْيَن اأَلْمَواِت؟ َلْيَس ُهَو َهُهَنا لَ  ِكنَُّه َقاَم! ُاْذُكْرَن َكْيَف َكلََّمُكنَّ َوُهَو َبْعُد َلُهنَّ

َقاِئاًل: ِإنَُّه َيْنَبِغي َأْن ُيَسلََّم اْبُن اإِلْنَساِن ِفي َأْيِدي ُأَناٍس ُخَطاٍة َوُيْصَلَب َوِفي اْلَيْوِم  ِفي اْلَجِليلِ 
 ْبِر َوَأْخَبْرَن اأَلَحَد َعَشَر َوَجِميَع اْلَباِقيَن ِبَهَذا ُكلِ ِه.الثَّاِلِث َيُقوُم. َفَتَذكَّْرَن َكاَلَمُه َوَرَجْعَن ِمَن اْلقَ 

َفَتَراَءى  ِللرُُّسِل.َوَكاَنْت َمْرَيُم اْلَمْجَدِليَُّة َوُيَونَّا َوَمْرَيُم ُأمُّ َيْعُقوَب َواْلَباِقَياُت َمَعُهنَّ اللََّواِتي ُقْلَن َهَذا 
. َكاَلُمُهنَّ َلُهْم َكاْلَهَذَيانِ  ُقوُهنَّ َفَقاَم ُبْطُرُس َوَرَكَض ِإَلى اْلَقْبِر َفاْنَحَنى َوَنَظَر اأَلْكَفاَن  َوَلْم ُيَصدِ 

بًا ِفي َنْفِسِه ِممَّا َكاَن.  َمْوُضوَعًة َوْحَدَها َفَمَضى ُمَتَعجِ 

 هذه كلمة هللا
 

يسوع قام. حقا  .َلْيَس ُهَنا َلِكنَُّه َقامَ إنه  ،اأَلْمَواِت ِلَماَذا َتْطُلْبَن اْلَحيَّ َبْيَن وقال المالك للنساء: 
سحق الموت وأنار الحياة والخلود. هذا هو إنجيل هللا المفرح يسوع بموته قام. القبر فارغ. 

ن أن يموت الذي أرسل إبنه في جسد إنسان  ليقضي على الموت وعلى من له وهكذا تمك 
 أين يا. فقاميسوع . لعبودية والخوف لحياة أبديةمن اويحررنا  ،الموت، أي إبليس انسلط

مات مرة واحدة ليحل مشكلة الخطايا. هو الذي يسوع  موت نصرك؟ موت شوكتك وأين يا
 بشر به المالك. تأكدت منه المؤمنات. راقبه بطرس ويوحنا.يسوع إبن هللا قام. هللويا. 

 



اْسُمُه ُيوُسُف َكاَن ُهَو محفور في صخر كان يملكه مؤمن كان يسوع فيه ُوِضع  الذيالقبر 
 َفَأَخَذ اْلَجَسَد َوَلفَُّه ِبَكتَّاٍن َنِقي ٍ طلب من بيالطس جسد يسوع جاء و هو  َأْيضًا ِتْلِميذًا ِلَيُسوَع.

ْخَرِة ُثمَّ َدْحَرجَ   َحَجرًا َكِبيرًا َعَلى َباِب اْلَقْبِر َوَوَضَعُه ِفي َقْبِرِه اْلَجِديِد الَِّذي َكاَن َقْد َنَحَتُه ِفي الصَّ
يِسيُّوَن جاء و  َوَمَضى. ضعوا و عطاهم االذن أن يفأ ِبياَلُطَس  سجدا أمامو ُرَؤَساُء اْلَكَهَنِة َواْلَفرِ 

 َفَمَضْوا َوَضَبُطوا اْلَقْبَر ِباْلُحرَّاِس َوَخَتُموا اْلَحَجَر.أمام القبر  همحر اس
 

ِل اأُلْسُبوعِ َوَبْعَد  ْبِت ِعْنَد َفْجِر َأوَّ َماِء َوَدْحَرَج اْلَحَجَر َعِن  ، االحد، جاءالسَّ َماَلَك الرَّبِ  ِمَن السَّ
اَل  :ْلَماَلكُ فقال ا ِلْلَمْرَأَتْينِ وأما  ِمْن َخْوِفِه اْرَتَعَد اْلُحرَّاُس َوَصاُروا َكَأْمَواٍت. .اْلَباِب َوَجَلَس َعَلْيهِ 

. ال يوجد فيه يسوعكان القبر فارغا. و  .الذي صلبأَْعَلُم َأنَُّكَما َتْطُلَباِن َيُسوَع  فأناَتَخاَفا َأْنُتَما 
حياة التي االنسان الأعظم خبر للبشرية في كل مكان وزمان. هذا هناك.  اأَلْكَفانِ و اْلِمْنِديَل 

  . من بين األمواتهللا أقامه  إذ في إبنه يسوعمجانا بنعمته هللا له  أعطاهاهو عطشان اليها 
 

م حياته  : مرة . قال لليهودموت على الصليبوال ماآلالبما كان ينتظره من عالم هو و يسوع قد 
َنْفِسي َبْل َأَتَكلَُّم ِبَهَذا َمَتى َرَفْعُتُم اْبَن اإِلْنَساِن َفِحيَنِئٍذ َتْفَهُموَن َأنِ ي َأَنا ُهَو َوَلْسُت َأْفَعُل َشْيئًا ِمْن 

 َكَما َعلََّمِني َأِبي َوالَِّذي َأْرَسَلِني ُهَو َمِعي َوَلْم َيْتُرْكِني اآلُب َوْحِدي أَلنِ ي ِفي ُكلِ  ِحيٍن َأْفَعُل َما
ولم يختره هللا  يأت الى العالم من نفسهلم هو و الكائن منذ االبد تواضع لحين. يسوع . ُيْرِضيهِ 

بأنبيائه  هأعلنهللا . بموته الكفاري  ليخلص البشرية قبل تأسيس العالم ههللا عي ن. الناسمن بين 
َلُه َيْشَهُد َجِميُع اأَلْنِبَياِء و موته. عن و وتنبأوا عن آالمه  من عذراء ة يسوعوالدتنبأوا عن الذين 

 .اْلَخَطاَياَأنَّ ُكلَّ َمْن ُيْؤِمُن ِبِه َيَناُل ِباْسِمِه ُغْفَراَن 
 

مذكور في شريعة موسى وكتب  كانكل ما حدث ليسوع من والدته الى صلبه ودفته وقيامته 
كان لما على األرض.  ظهورهسبب طفولته علم منذ ييسوع الرب األنبياء والمزامير. كان 

في الهيكل يتحدث مع أخيرا وجداه فقدوه، أنهم  وهم يضنون مريم ويوسف يبحثان عنه والديه 
َأَلْم َتْعَلَما َأنَُّه َيْنَبِغي َأْن َأُكوَن ِفي َما  ،تبحثاني عنيَقاَل َلُهَما: ِلَماَذا ُكْنُتَما ف .شيوخ إسرائيل

 من ذاته كان يسوع يعلم من هو. . في الثانية عشرةوكان يسوع  أَلِبي؟



 

أعلن ما قضى به وها أنا  من هللا وليس مخلوق. كما جاء في سفر المزامير:مولود يسوع هو 
ونجد هذه الحقيقة في معمودية يسوع من  .الرب: قال لي الرب: أنت ابني، أنا اليوم ولدتك

َماَواُت َقِد  يوحنا المعمدان. يقول االنجيل: َفَلمَّا اْعَتَمَد َيُسوُع َصِعَد ِلْلَوْقِت ِمَن اْلَماِء َوِإَذا السَّ
َماَواِت َقاِئاًل: َهَذا ُهَو  َّللاَِّ َناِزاًل ِمْثَل َحَماَمٍة َوآِتيًا َعَلْيهِ اْنَفَتَحْت َلُه َفَرَأى ُروَح  َوَصْوٌت ِمَن السَّ

 هللا جسدا لكلمته وتركه يموت على الصليب؟ صنع لمذا . لكن، اْبِني اْلَحِبيُب الَِّذي ِبِه ُسِرْرتُ 
 

. اْلَحَياَة َواْلُخُلوَد ِباإِلْنِجيلِ ينير اْلَمْوَت وَ  ليبطل يستعملها هللا الطريقة الوحيدة كانتالن هذه 
ويسوع ُجِعل خطية من أجلنا لست مغفرة خطية. دم أجرة الخطية هي الموت وبدون سفك 

وهذا منذ فجر الخليقة ليقربنا اليه عن طريق االيمان كون نحن بر  هللا فيه. هذه خطة هللا نل
ِحَجاُب مسمر على الصليب، يقول الكتاب أن  لما كان يسوع .ما حدث هناك على الصليب

 الى هللا هو مفتوح بفضل يسوع المسيح له المجد.الدخول معناه أن  اْنَشقَّ ِمْن َوَسِطِه.اْلَهْيَكِل 
 

وِح، َتَراَءى ِلَماَلِئَكٍة، ُكِرَز ِبِه  َر ِفي الرُّ َبْيَن اأُلَمِم، َعِظيٌم ِسرُّ التَّْقَوى: هللُا َظَهَر ِفي اْلَجَسِد، َتَبرَّ
ولد من  ،هذا هو يسوع إبن هللا الذي جاء من السماء .ُأوِمَن ِبِه ِفي اْلَعاَلِم، ُرِفَع ِفي اْلَمْجدِ 

في اليوم ويقول لوقا أنه . األرض وتحت األرضأعلن سلطانه على  ،بشر باالنجيل ،امرأة 
 هتحامالت الحنوط الذي هيأإلى القبر اءت بعض النساء جدا ج باكرا األول من األسبوع

  ولما دخلن لم يجدن جثمان الرب يسوع. فوجدن أن الحجر قد دحرج عن القبر.
 

َوِإْذ ُكنَّ َخاِئَفاٍت َوُمَنكِ َساٍت  .ِإَذا َرُجاَلِن َوَقَفا ِبِهنَّ ِبِثَياٍب َبرَّاَقةٍ  ،َرات ِفي َذِلكَ يحتَوِفيَما ُهنَّ مُ 
: ِلَماَذا َتْطُلْبَن اْلَحيَّ َبْيَن اأَلْمَواِت؟ يا له من يا له من سؤال.  ُوُجوَهُهنَّ ِإَلى اأَلْرِض َقااَل َلُهنَّ

أول من شهد أن يسوع . لماذا تبحثن عن الحي بين األموات؟ إنه ليس هنا ولكنه قد قامخبر. 
مستمرة ثابتة حقيقة  اامر تاريخي مضى. إنه تقيامة يسوع ليسمالك. الهو من الموت قام 
هي أساس االيمان النه لو قيامة يسوع الرب  -كنيسة هللا  هي ضميرالمسيحيين و  حياةفي 

أما اآلن  نا بال رجاء.في خطاياا ولكن عبثا ناقد قام لكان تبشيرنا عبثا وإيمانلم يكن المسيح 
 السلطان في السماء وعلى األرض. له المجد و . بين األمواتفالمسيح قد قام من 



 

ليس ابن هللا ولم يمت على لكنه و د من العذراء و ولم اعظيم ايسوع نبيكثيرون يعتبرون 
ولهذا  بينهمجد و يال يسوع والرب  روحياوتى م ه العقيدة همهذ أصحاب. ه مرفوعالصليب لكن

هللا . إبليس عدو الحياة حتى يحررهم الرب يسوعهم محبوسين في سجن الخطية يتحكم فيهم 
ال يهلك كل  حتىمات هو على الصليب إلى التوبة واإليمان بابنه الوحيد الذي  هم ايضايدعو 

ربنا هللا صالحنا مع نفسه بواسطة يسوع من يؤمن به بل تكون له حياة جديدة وأبدية إالهية. 
يبحث على معرفة هللا  ماؤمن بهذه الحقيقة النه يأن  االنسان الطبيعيصعب على . الحي

إبن هللا إنه ، يتاريخديني و في كتاب مسجل  عظيما نبيايسوع ليس . من كل قلبه والمسيح
 . ى للذين يؤمنون دون أن يرواهو القيامة والحياة. طوب .يتجاوز التاريخ والوقتوهو 

 

يحيي أيضا  هو، نايسكن فيالذي روح الذي أقام يسوع من بين األموات ولنا نحن اليقين أن ال
ْك ِبِإْقَراِر ف .وهو يشهد مع أرواحنا أننا أوالد هللا االب ويجدد أرواحناالفانية  ناأجساد ِلَنَتَمسَّ

اَلِم الَِّذي  .الرََّجاِء َراِسخًا أَلنَّ الَِّذي َوَعَد ُهَو َأِمينٌ  َأَقاَم ِمَن اأَلْمَواِت َراِعَي اْلِخَراِف َوِإَلُه السَّ
ْلُكْم ِفي ُكلِ  َعَمٍل َصاِلٍح ِلَتْصَنُعوا َمِشيَئَتُه َعاِماًل ِفيُكْم  اْلَعِظيَم َربََّنا َيُسوَع ِبَدِم اْلَعْهِد اأَلَبِدي ِ  ِلُيَكمِ 

عيد وأقول لكم أيضا:  َأَبِد اآلِبِديَن. آِميَن.َما ُيْرِضي َأَماَمُه ِبَيُسوَع اْلَمِسيِح الَِّذي َلُه اْلَمْجُد ِإَلى 
 وافرحوا في الرب كل حين. آمين فصح سعيد


