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

السالم عليكم وعيد فصح سعيد  .وهذه هي عظتنا اليوم من إنجيل لوقا االصحاح  24من
اآلية األولى الى اآلية  .12اليكم قراءة النص باسم ربنا يسوع المسيح:
امالَ ٍت اْلحنو َ َّ ِ
ثُ َّم ِفي أ ََّو ِل األُسبوِع أ ََّول اْلَفج ِر أَتَين ِإَلى اْلَقب ِر ح ِ
اس.
َُ
ط الذي أ ْ
َ ْ َْ
َعَد ْدَن ُه َو َم َع ُه َّن أَُن ٌ
ُْ
ْ َ
الر ِب َيسو َ ِ
ات ِفي
َف َو َج ْد َن اْل َح َج َر ُمَد ْح َرجاً َع ِن اْلَق ْب ِر َفَد َخْل َن َوَل ْم َي ِج ْد َن َج َسَد َّ
يما ُه َّن ُم ْح َت َار ٌ
عَ .وف َ
ُ
ٍ
ِ ٍ
ِ ٍ
َذِل َك ِإ َذا رجالَ ِن وَقَفا ِب ِه َّن ِبِثَي ٍ
وه ُه َّن ِإَلى األ َْر ِ
ض َقاالَ
اب َب َّارَقةَ .وِإ ْذ ُك َّن َخائَفات َو ُمَنك َسات ُو ُج َ
َُ
َ

ِ
ِ
ف َكَّل َم ُك َّن َو ُه َو َب ْع ُد
َل ُه َّن :لِ َما َذا َت ْ
طُل ْب َن اْل َح َّي َب ْي َن األ َْم َوات؟ َل ْي َس ُه َو َه ُهَنا َلكَّن ُه َق َام! اُ ْذ ُك ْرَن َك ْي َ
اس خ َ ٍ
ِ
ِ
ِفي اْلجِل ِ
َن ُيسَّلم ْاب ُن ِ
اإل ْن َس ِ
يل َق ِائ ً ِ َّ
صَل َب َوِفي اْلَي ْو ِم
ان ِفي أ َْيدي أَُن ٍ ُ
َ
طاة َوُي ْ
ال :إن ُه َي ْنَبغي أ ْ َ َ
َّ ِ ِ
ِ
ِ
ين ِب َه َذا ُكِل ِه.
ومَ .ف َت َذ َّك ْرَن َك َ
ال َم ُه َوَرَج ْع َن ِم َن اْلَق ْب ِر َوأ ْ
يع اْلَباق َ
َخَب ْرَن األ َ
َحَد َع َش َر َو َجم َ
الثالث َيُق ُ
َّ ِ
ِ
ِ ِ
اءى
وب َواْلَب ِاقَي ُ
َوَك َان ْت َم ْرَي ُم اْل َم ْجَدلَّيةُ َوُي َوَّنا َو َم ْرَي ُم أ ُُّم َي ْعُق َ
ات َم َع ُه َّن الل َواتي ُقْل َن َه َذا ل ُّلرُسلَ .ف َت َر َ
ان وَلم ي ِ
ان
وه َّنَ .فَق َام ُب ْ
ض ِإَلى اْلَق ْب ِر َف ْان َحَنى َوَن َ
ظ َر األَ ْكَف َ
ط ُر ُس َوَرَك َ
صدُق ُ
َكالَ ُم ُه َّن َل ُه ْم َكاْل َه َذَي ِ َ ْ ُ َ
ِِ ِ
ِ
ان.
ضى ُم َت َع ِجباً في َنْفسه م َّما َك َ
وع ًة َو ْحَد َها َف َم َ
َم ْو ُ
ض َ
هذه كلمة هللا
طلُبن اْلح َّي بين األَمو ِ
ِ
ات ،إنه َل ْي َس ُهَنا َل ِكَّن ُه َق َام .يسوع قام .حقا
وقال المالك للنساء :ل َما َذا َت ْ ْ َ َ َ ْ َ ْ َ
قام .القبر فارغ .بموته يسوع سحق الموت وأنار الحياة والخلود .هذا هو إنجيل هللا المفرح
الذي أرسل إبنه في جسد إنسان وهكذا تمكن أن يموت ليقضي على الموت وعلى من له
سلطان الموت ،أي إبليس ،ويحررنا من العبودية والخوف لحياة أبدية .يسوع قام .فأين يا
موت شوكتك وأين يا موت نصرك؟ يسوع هو الذي مات مرة واحدة ليحل مشكلة الخطايا.
يسوع إبن هللا قام .هللويا .بشر به المالك .تأكدت منه المؤمنات .راقبه بطرس ويوحنا.

ِ
ان ُه َو
ف َك َ
وس ُ
القبر الذي ُوضع فيه يسوع كان محفور في صخر كان يملكه مؤمن ْ
اس ُم ُه ُي ُ
ِِ
َخ َذ اْل َج َسَد َوَلَّف ُه ِب َكتَّ ٍ
ان َنِق ٍي
ع .هو جاء وطلب من بيالطس جسد يسوع َفأ َ
أ َْيضًا تْلميذًا ِلَي ُسو َ

ِ ِ َّ ِ
ِ
ِ
الص ْخ ِرة ثُ َّم َد ْحرَج حج ًار َكِبي ًار َعَلى َب ِ
اب اْلَق ْب ِر
ض َع ُه في َق ْب ِِره اْل َجديد الذي َك َ
َوَو َ
َ ََ
ان َق ْد َن َح َت ُه في َّ َ
ومضى .وجاء رؤساء اْل َكهَن ِة واْلَف ِر ِ
ط َس فأعطاهم االذن أن يوضعوا
ال ُ
يسُّيو َن وسجدا أمام ِبي َ
ََ َ
ََُ ُ َ َ

طوا اْلَق ْب َر ِباْل ُح َّر ِ
اس َو َخ َت ُموا اْل َح َج َر.
ضَب ُ
ض ْوا َو َ
حراسهم أمام القبر َف َم َ

الس َم ِاء َوَد ْح َرَج اْل َح َج َر َع ِن
الس ْب ِت ِع ْنَد َف ْج ِر أ ََّو ِل األ ُْس ُبوِع ،االحد ،جاء َمالَ َك َّ
الر ِب ِم َن َّ
َوَب ْعَد َّ
اب وجَلس عَلي ِهِ .من خوِف ِه ارَتعد اْلح َّراس وصاروا َكأ ٍ
ِ
ك :الَ
َم َوات .وأما لْل َم ْأرََت ْي ِن فقال اْل َمالَ ُ
اْلَب ِ َ َ َ َ ْ
ْ َ ْ ْ ََ ُ ُ َ َ ُ
ْ
طلَُب ِ
ع الذي صلب .وكان القبر فارغا .يسوع ال يوجد فيه.
َعَل ُم أََّن ُك َما َت ْ
ان َي ُسو َ
َت َخاَفا أ َْنتُ َما فأنا أ ْ
ِِ
يل واألَ ْكَف ِ
ان هناك .هذا أعظم خبر للبشرية في كل مكان وزمان .الحياة التي االنسان
اْلم ْند َ
هو عطشان اليها أعطاها له هللا مجانا بنعمته في إبنه يسوع إذ أقامه هللا من بين األموات.

يسوع قدم حياته وهو عالم بما كان ينتظره من اآلالم والموت على الصليب .قال لليهود مرة:

م َتى َرَف ْعتُم ْاب َن ِ
اإل ْن َس ِ
ان َف ِح َينِئٍذ َتْف َه ُمو َن أَِني أََنا ُه َو َوَل ْس ُت أَ ْف َع ُل َش ْيئاً ِم ْن َنْف ِسي َب ْل أ ََت َكَّل ُم
َ
ُ
َّ ِ
ِ
ِ
َّ ِ
ِ
اآلب َو ْحِدي ألَِني ِفي ُك ِل ِح ٍ
ين أَ ْف َع ُل َما
َك َما َعل َمني أَِبي َوالذي أ َْرَسَلني ُه َو َمعي َوَل ْم َي ْت ُرْكني ُ
ضِ
ير ِ
يه .يسوع الكائن منذ االبد تواضع لحين .وهو لم يأت الى العالم من نفسه ولم يختره هللا
ُْ
من بين الناس .هللا عينه قبل تأسيس العالم ليخلص البشرية بموته الكفاري .هللا أعلنه بأنبيائه
ِب َه َذا

ِ
يع األ َْنِبَي ِاء
الذين تنبأوا عن والدة يسوع من عذراء وتنبأوا عن آالمه وعن موته .وَل ُه َي ْش َه ُد َجم ُ
َن ُك َّل من يؤ ِمن ِب ِه ينال ِب ِ ِ
أ َّ
ط َايا.
ان اْل َخ َ
اسمه ُغْف َر َ
َ ْ ُ ْ ُ ََ ُ ْ

كل ما حدث ليسوع من والدته الى صلبه ودفته وقيامته كان مذكور في شريعة موسى وكتب
األنبياء والمزامير .كان الرب يسوع يعلم منذ طفولته سبب ظهوره على األرض .لما كان
والديه مريم ويوسف يبحثان عنه وهم يضنون أنهم فقدوه ،وجداه أخي ار في الهيكل يتحدث مع

ِ
َكو َن ِفي َما
َن أ ُ
ال َل ُه َما :لِ َما َذا ُك ْنتُ َما تبحثاني عني ،أََل ْم تَ ْعَل َما أََّن ُه َي ْنَبغي أ ْ
شيوخ إسرائيل .فَق َ
ألَِبي؟ وكان يسوع في الثانية عشرة .من ذاته كان يسوع يعلم من هو.

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

ات َقِد
ص ِعَد ِلْل َوْق ِت ِم َن اْل َم ِاء َوِإ َذا َّ
الس َم َاو ُ
يوحنا المعمدان .يقول االنجيلَ :فَل َّما ْ
اع َت َمَد َي ُسوعُ َ
ِ
انَف َتحت َله َف أرَى روح َّ ِ
السماو ِ
ال ِم ْثل حم ٍ ِ
ِ
الَ :ه َذا ُه َو
ات َق ِائ ً
ْ َْ ُ َ ُ َ
ص ْو ٌت م َن َّ َ َ
امة َوآتيًا َعَل ْيه َو َ
َّللا َن ِاز ً َ َ َ َ
ِ
يب َّالِذي ِب ِه ُس ِرْر ُت .لكن ،لمذا صنع هللا جسدا لكلمته وتركه يموت على الصليب؟
ْابني اْل َحِب ُ
اإل ْن ِج ِ
ود ِب ِ
يل.
اة َواْل ُخلُ َ
الن هذه كانت الطريقة الوحيدة يستعملها هللا ليبطل اْل َم ْو َت َوينير اْل َحَي َ
أجرة الخطية هي الموت وبدون سفك دم لست مغفرة خطية .ويسوع ُج ِعل خطية من أجلنا

لنكون نحن بر هللا فيه .هذه خطة هللا منذ فجر الخليقة ليقربنا اليه عن طريق االيمان وهذا

ِ
اب
ما حدث هناك على الصليب .لما كان يسوع مسمر على الصليب ،يقول الكتاب أن ح َج ُ
اْل َه ْي َك ِل ْان َش َّق ِم ْن َو َس ِط ِه .معناه أن الدخول الى هللا هو مفتوح بفضل يسوع المسيح له المجد.

ِ
اءى ِل َمالَِئ َك ٍةُ ،ك ِرَز ِب ِه َب ْي َن األ َُممِ،
ظ َه َر ِفي اْل َج َسِدَ ،تَب َّرَر ِفي ُّ
يم ِس ُّر التَّْق َوى :هللاُ َ
َعظ ٌ
الرو ِحَ ،ت َر َ
أُو ِم َن ِب ِه ِفي اْل َعاَلمُِ ،رِف َع ِفي اْل َم ْجِد .هذا هو يسوع إبن هللا الذي جاء من السماء ،ولد من
امرأة ،بشر باالنجيل ،أعلن سلطانه على األرض وتحت األرض .ويقول لوقا أنه في اليوم
األول من األسبوع باك ار جدا جاءت بعض النساء إلى القبر حامالت الحنوط الذي هيأته
فوجدن أن الحجر قد دحرج عن القبر .ولما دخلن لم يجدن جثمان الرب يسوع.
ٍ
ات ومن ِكس ٍ
ِ ٍ
ِ ِ ِِ ٍ
ِ ِ ِ
ِ
ات
يما ُه َّن ُمتحي َرات في َذل َك ،إ َذا َرُجالَ ِن َوَقَفا به َّن بثَياب َب َّارَقةَ .وِإ ْذ ُك َّن َخائَف َ ُ َ َ
َوف َ
طلُبن اْلح َّي بين األَمو ِ
ِ
وه ُه َّن ِإَلى األ َْر ِ
ات؟ يا له من سؤال .يا له من
ُو ُج َ
ض َقاالَ َل ُه َّن :ل َما َذا َت ْ ْ َ َ َ ْ َ ْ َ

خبر .لماذا تبحثن عن الحي بين األموات؟ إنه ليس هنا ولكنه قد قام .أول من شهد أن يسوع
قام من الموت هو المالك .قيامة يسوع ليست امر تاريخي مضى .إنها حقيقة مستمرة ثابتة
في حياة المسيحيين وهي ضمير كنيسة هللا  -قيامة يسوع الرب هي أساس االيمان النه لو
لم يكن المسيح قد قام لكان تبشيرنا عبثا وإيماننا عبثا ولكنا في خطايانا بال رجاء .أما اآلن
فالمسيح قد قام من بين األموات .له المجد والسلطان في السماء وعلى األرض.

كثيرون يعتبرون يسوع نبيا عظيما مولود من العذراء ولكنه ليس ابن هللا ولم يمت على
الصليب لكنه مرفوع .أصحاب هذه العقيدة هم موتى روحيا والرب يسوع ال يوجد بينهم ولهذا
هم محبوسين في سجن الخطية يتحكم فيهم إبليس عدو الحياة حتى يحررهم الرب يسوع .هللا
يدعوهم ايضا إلى التوبة واإليمان بابنه الوحيد الذي مات هو على الصليب حتى ال يهلك كل
من يؤمن به بل تكون له حياة جديدة وأبدية إالهية .هللا صالحنا مع نفسه بواسطة يسوع ربنا
الحي .صعب على االنسان الطبيعي أن يؤمن بهذه الحقيقة النه ما يبحث على معرفة هللا
والمسيح من كل قلبه .يسوع ليس نبيا عظيما مسجل في كتاب ديني وتاريخي ،إنه إبن هللا
وهو يتجاوز التاريخ والوقت .هو القيامة والحياة .طوبى للذين يؤمنون دون أن يروا.
ولنا نحن اليقين أن الروح الذي أقام يسوع من بين األموات الذي يسكن فينا ،هو يحيي أيضا

أجسادنا الفانية ويجدد أرواحنا وهو يشهد مع أرواحنا أننا أوالد هللا االب .فِلَنتَ َم َّس ْك ِبِإ ْق َرِار
الس َ َّ ِ
الرج ِاء ر ِاسخًا أل َّ َّ ِ
ِ ِ
اعي اْل ِخر ِ
ِ
ِ
اف
ينَ .وإَِل ُه َّ
َن الذي َو َعَد ُه َو أَم ٌ
ال ِم الذي أََق َام م َن األ َْم َوات َر َ َ
َّ َ َ
اْلع ِظيم رَّبَنا يسوع ِبد ِم اْلعهِد األَبِد ِي لِي َك ِمْل ُكم ِفي ُك ِل عم ٍل صاِل ٍح ِل َتصَنعوا م ِش َيئ َته ع ِ
يك ْم
ام ً
ال ِف ُ
ُ َ
َ
َ َ َ َُ َ َ َْ
ْ ُ َ
ََ َ
ُ ْ
ِ ِ
ضي أَمامه ِبيسوع اْلم ِس ِ َّ ِ
ِ
ما ير ِ
ين .وأقول لكم أيضا :عيد
ين .آم َ
يح الذي َل ُه اْل َم ْج ُد ِإَلى أََبد اآلِبد َ
َ ُْ
َ َُ َُ َ َ

فصح سعيد وافرحوا في الرب كل حين .آمين

