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ع اْل َم ِسيح ومرحبا بكم إخوتي في االستماع
ِن ْع َم ٌة َو َسالَ ٌم َل ُك ْم ِم َن هللاِ أَِب َينا َو َّ
الر ِب َي ُسو َ
لعظة اليوم وهي من إنجيل يوحنا ،االصحاح عشرين ،وااليات األولى الى العاشرة.
إليكم القراءة باسم ربنا يسوع المسيح الحي:
ِ
ِ
ِ ِ
اك اًر والظالَم َب ٍ
ِ
ظ َر ِت
اقَ .ف َن َ
اء ْت َم ْرَي ُم اْل َم ْج َدلَّي ُة إَلى اْلَق ْب ِر َب َ
َوفي أََّول األ ُْس ُبوِع َج َ
ُ
ِ ِ
ِ
اآلخ ِر
ان ُب ْ
ط ُر َس َوإَِلى التْل ِميذ َ
اء ْت ِإَلى س ْم َع َ
اْل َح َج َر َم ْرُفوعاً َع ِن اْلَق ْب ِرَ .ف َرَك َ
ض ْت َو َج َ
ِ
َخ ُذوا َّ ِ
ض ُعوهُ.
َّالذي َكا َن َي ُسوعُ ُي ِحُّب ُه َوَقاَل ْت َل ُه َما :أ َ
السِي َد م َن اْلَق ْب ِر َوَل ْس َنا َن ْعَل ُم أ َْي َن َو َ
اآلخر وأَتَيا ِإَلى اْلَقب ِر .وَكان ِ
ِِ
ضِ
اال ْث َن ِ
ان َمعاًَ .ف َس َب َق
َف َخ َرَج ُب ْ
ان َي ْرُك َ
ْ َ َ
ط ُر ُس َوالتْلمي ُذ َ ُ َ َ
ِ
وع ًة َوَل ِكَّن ُه َل ْم
اآلخ ُر ُب ْ
اء أََّوالً ِإَلى اْلَق ْب ِر َو ْان َحَنى َف َن َ
التْل ِمي ُذ َ
ان َم ْو ُ
ظ َر األَ ْكَف َ
ض َ
ط ُر َس َو َج َ
ِِ
ي ْد ُخل .ثُ َّم ج ِ
يل
ان ُب ْ
ط ُر ُس َي ْتَب ُع ُه َوَد َخ َل اْلَق ْب َر َوَن َ
ظ َر األَ ْكَفا َن َم ْو ُ
اء س ْم َع ُ
ض َ
َ ْ
وع ًة َواْلم ْند َ
َ َ
َّال ِذي َكان عَلى ْأر ِس ِ
ان بل مْلُفوفاً ِفي مو ِ
ِ
ض ٍع َو ْح َدهُِ .ح َينِئ ٍذ
ف
ك
َ
أل
ا
ع
م
ا
وع
ض
و
م
س
ي
ل
ه
َ
ً
ْ
َ
ُ
ْ
ْ
َ
َ
َ َ َ
َ
َْ
ْ
َ
َ
َ
َّ ِ
ِ
ِ
ونوا َب ْع ُد
َد َخ َل أ َْيضاً التْل ِمي ُذ َ
آم َن ألََّن ُه ْم َل ْم َي ُك ُ
اء أََّوالً إَلى اْلَق ْب ِر َوَأرَى َف َ
اآلخ ُر الذي َج َ
يع ِرُفون اْل ِكتَاب أََّنه ي ْنب ِغي أَن يُقوم ِمن األَموا ِت َفمضى ِ
التْل ِمي َذ ِ
ان أ َْيضاً ِإَلى
َْ َ
ََ
َ ََُ
ْ َ َ َ َْ
مو ِ
ض ِع ِه َما.
َْ
هذا إنجيل هللا المجد للرب
يسوع قام .حقا قام .اْلمج ُد َِّّلِلِ ِفي األ ِ
الن ِ
ِ
السالَم َوِب َّ
اس اْل َم َس َّرةُ.
َ
َْ
َعالي َو َعَلى األ َْرض َّ ُ
ع هو
ما سمعنا أبدا أن شخص أعطى حياته من إختياره ومات ثم رجع للحياةَ .ي ُسو َ

عمل هذا .قدم حياته من حبه وطاعته هلل لينال الغفران والحياة لنا .بموته سحق

اإل ْن ِج ِ
ود ِب ِ
يل .ونقول مع النبي إشعياء والرسول بولس :أ َْي َن
اة َواْل ُخُل َ
اْل َم ْو َت َوأ ََن َار اْل َحَي َ
َش ْوَكتُ َك َيا َم ْو ُت؟ أ َْي َن َغَل َبتُ ِك َيا َه ِاوَيةُ؟ الشكر هلل الذي يمنحنا النصر بربنا يسوع

المسيح .إنتصر على العالم النه لم يخطئ أبدا وال كان فيه غش ،وانتصر على
الموت وعلى من له سلطة الموت ،أي إبليس .يسوع هو الحي الى االبد كما قال:
َن اآلب َله حياةٌ ِفي َذ ِات ِه َك َذلِك أَع َ ِ
َن تَ ُكو َن َل ُه َحَياةٌ ِفي َذ ِات ِه.
طى اال ْب َن أ َْيضاً أ ْ
َ ْ
َك َما أ َّ َ ُ َ َ
ونحن نؤمن بحي يملك الى االبد ،يحبنا وال ينسانا ابدا .لما مات نزل بالروح الى

الهاوية وأعلن إنتصاره للقديسين وأخرجهم من هناك .لكن مذا حدث في صباح

ذاك اليوم االحد أََّو ِل األ ُْس ُبوِع عندما كان سكان أورشليم وكل العالم نايمين؟ يبشرنا
ِ
ِ
ِ
اك اًر والظالَم َب ٍ
اق .والظالم
االنجيل أن إمرأة وهي َم ْرَي ُم اْل َم ْج َدلَّي ُة جاءت إَلى اْلَق ْب ِر َب َ
ُ
هو أيضا الروحي الذي حبس العالم في الخطية ِإَلى أَ ْن ا ْنَفج َر َّ
الن َه ُار َوطَل َع َك ْوَك ُب
ِ
ط ِر ِ
السالَ ِم والحياة.
يق َّ
ُّ
امنا ِفي َ
يء أَ ْق َد َ
الص ْب ِح بيسوع النورِ المحي الذي ُيض َ
كان على باب القبر الذي كان فيه جسد يسوع حجر كبير مدحرج ومختوم من
رؤساء اْل َكهن ِة واْلَف ِر ِ
يسيي َن .ولما وصلت مريم المجدلية وجدت هذا الحجر مدحرج
ُ َ َ ُ ََ َ
والقبر فارغ وجسد يسوع غير موجود .من دحرج الحجر وفتح القبر أمام أعين

الحراس الجامدين؟ مريم حائرة رجعت الى بطرس ويوحنا وأخبرتهم بهذا االمر وهم
ِِ
يل مطويين كل وحدة في
ركدوا الى القبر وما وجدوا في القبر إال األَ ْكَف َ
ان َواْلم ْند َ
مكان .األمر محير حقا .القبر فارغ .االكفان والمنديل مطويين .أما جسد يسوع
فهو غير موجود .أين هو؟ أين يسوع؟
ِِ
يل .ترك هذه
أين يسوع؟؟ إنه قام ،إنه حي .أخذ الوقت حتى ليطوي األَ ْكَف َ
ان َواْلم ْند َ
األقمشة في القبر للعالم .أما هو فأظهر نفسه حي لمحبيه .هذا ما كان يعلنه
لليهود سابقا :اهدموا هذا الهيكل وفي ثالثة أيام أقيمه .وكان يقصد جسده .وقال
ِِ
َن
َض ُع َها أ ََنا ِم ْن َذ ِاتي ،لِي ُسْل َ
َحٌد َيأ ُ
طٌ
ان أ ْ
ْخ ُذ حياتي مني َب ْل أ َ
لهم أيضاَ :ل ْي َس أ َ
طان أَن آخ َذها أَيضاً .وأخبر لتالميذه وقال :ها نحن ص ِ
اع ُدو َن ِإَلى
أَ
َض َع َها َولِي ُسْل َ ٌ ْ ُ َ ْ
َ َُْ َ

ان يسَّلم ِإَلى رؤس ِ
أ ِ
ِ ِ
اء اْل َك َه َن ِة َواْل َكتََب ِة َفَي ْح ُك ُمو َن َعَل ْي ِه ِباْل َم ْو ِت
ُ
ََُ
يم َو ْاب ُن اإل ْن َس ُ َ ُ
ُورَشل َ
َّ ِ ِ
ونه ِإَلى األُم ِم لِ َكي يه َأُزوا ِب ِه ويجلِ ُدوه وي ِ
ِ
ِ
وم.
َوُي َسل ُم َ ُ
ْ َْ
ََ ْ ُ ََ ْ
َ
صل ُبوهُ َوفي اْل َي ْو ِم الثالث َيُق ُ
الر ِب كما يقول متى في إنجيلهَ :وإِ َذا
ك َّ
من دحرج الحجر من باب القبر؟ إنه َمالَ َ
ِ
الر ِب ن َزل ِمن َّ ِ
يم ٌة َح َدثَ ْت أل َّ
اء َوَد ْح َرَج اْل َح َج َر َع ِن
ك َّ َ َ َ
َن َمالَ َ
َزْل َزَل ٌة َعظ َ
الس َماء َو َج َ
ِ
ِ
ٍ
ِ
لم ْرَي ُم اْل َم ْج َدلَِّي ُة
اْل َباب َو َجَل َس َعَل ْيهَ .و ِم ْن َخ ْوِفه ْارتَ َع َد اْل ُح َّر ُ
ص ُاروا َكأ َْم َوات .وأما َ
اس َو َ
ِ
َعَل ُم أََّن ُك َما
ك :الَ تَ َخاَفا أ َْنتُ َما َفِإني أ ْ
والمرأة األخرى التي كانت معها فقال لهما اْل َمالَ ُ
ظ ار اْلمو ِ
َّ
ض َع َّال ِذي
تَ ْ
طلُ َبا ِن َي ُسو َ
صلُ َ
ام َك َما َق َ
الَ ،هلُ َّما ْان ُ َ َ ْ
ع اْل َم ْ
وبَ .ل ْي َس ُه َو ُه َنا ألَن ُه َق َ
ط ِجعاً ِف ِ
طُل ْب َن
ان َّ
يه .في إنجيل لوقا نق أر قول المالك للنساء :لِ َما َذا تَ ْ
ضَ
الر ُّب ُم ْ
َك َ
ِ
ِ َّ
ام .المالك هو الذي أخبر أن يسوع قام.
اْل َح َّي َب ْي َن األَ ْم َوات؟ َل ْي َس ُه َو َه ُه َنا َلكن ُه َق َ
نجد المالك عندما بشر القديسة مريم أنها ستحبل من الروح القدس وتلد إبنا
وتسميه يسوع وهو القدوس المولود منها يدعى إبن هللا؛ ونجد المالك أيضا عندما
بشر الرعاة بعد والدة الرب قائال لهم :الَ تَ َخا ُفواَ .ف َها أ ََنا أ َُب ِش ُرُك ْم ِبَف َرٍح َع ِظي ٍم َي ُكو ُن
ِ ِ ِ
ِ
ِ
لِ َج ِمي ِع َّ
الر ُّب .مرة
يح َّ
الش ْع ِب :أََّن ُه ُولِ َد َل ُك ُم اْلَي ْوَم في َمد َينة َد ُاوَد ُم َخل ٌ
ص ُهَو اْل َمس ُ
أخرى المالك يدعو يسوع المسيح الرب .واالن المالك هو يفتح باب القبر ويبشر

النساء أن يسوع الرب قام.
الرب يسوع كان طائعا حتى الموت ،موت الصليب من أجلنا .لكن هللا أقامه من
بين األموات ناقضا أوجاع الموت فما كان يمكن للموت أن يبقيه في قبضته.

الموت الذي حير الناس في كل الحضارة منذ قديم الزمان وحبسهم في الخوف
والعبودية ،حله االن يسوع المسيح بقيامته .جميع أنبياء هللا القديسين تنبأوا عن
أالم يسوع وعما كان ينتظره من أمجادَ .داوَد َيُقول ِفي أحد مز ِ
الر َّب
اميرهُ :ك ْن ُت أ ََرى َّ
ُ
ُ
ِِ
أَم ِ
امي ِفي ُك ِل ِح ٍ
ع ،لِ َذلِ َك ُس َّر َقْلِبي َوتَ َهَّل َل لِ َس ِاني،
ين أََّن ُه َع ْن َيميني لِ َك ْي الَ أَتَ َز ْع َز َ
َ
ِ
حتَّى جس ِدي أَيضاً سيس ُكن عَلى رج ٍ
اء ألََّنك َلن تَ ْتر ِ ِ
ع
ك َنْفسي في اْل َه ِاوَية َوالَ تََد َ
َ ْ َُ
ْ
ََْ ُ َ َ َ
َ ََ

وس َك َي َرى َف َساداً .وأيوب عبر قديما أيضا على يقين االيمان في الحياة األبدية
ُق ُّد َ
َن فادي ح ٌّي وأنه ِ
اآلخ َر َيُقوم َعَلى األ َْر ِ
َما أ ََنا َفَق ْد َعلِ ْم ُت أ َّ
َن ُيْف َنى
فقال :أ َّ
ض َوَب ْع َد أ ْ
َ َ
ُ
َّ ِ
ِِ
ِ ِ
ظ َر ِ
آخ ُر.
اي تَْن ُ
ان َوَل ْي َس َ
جْلدي ،فإني بذاتي أ ََرى هللاَ الذي أ ََراهُ أ ََنا ل َنْفسي َو َع ْيَن َ
تم إعدامه كمجرم .ال احد يقدر يموت من اجل خطاة .يسوع هو اعطى حياته من

اجلنا الخطاة .هللا جعله خطية من اجلنا .إشعياء قال سبع قرون من قبل :هللا
وضع كل ذنوبنا وخطايانا عليه؛ الرسول بطرس كتب يقولَّ :ال ِذي َح َم َل ُه َو َنْف ُس ُه
ط َاي َانا ِفي َج َس ِدِه َعَلى اْل َخ َش َب ِة؛ النبي ميخا في القرن السادس قبل المسيح قال:
َخ َ
ع
هللا ألقى جميع خطايانا في أعماق البحر .هللا عمل هذا بإبنه الوحيد ُم َخلِ َ
صنا َي ُسو َ
المسيح الذي تَم َّكن أَن يم ِ ِ
طةُ اْلمو ِت أ ِ
يسَ ،وُي َح ِرَر
َ َ ْ َُ َ
َي ِإْبل َ
ْ
وت ل َيْقض َي َعَلى َم ْن َل ُه ُسْل َ َ ْ
ال َحَي ِات ِه ْمَ .ن َع ْم.
ف ِم َن اْل َم ْو ِت َي ْستَ ْعِب ُد ُه ْم َ
َم ْن َك َ
ان اْل َخ ْو ُ
ط َو َ
بقيامته صار لنا يسوع الباب للدخول الى محضر الرب طاهرين بدمه الحمل بال
عيب وال دنس .ال أحد يدخل الى ملكوت هللا االب إال بيسوع المسيح الحي .كل

الطرق تؤدي الى هللا .صحيح .للحكم والذل .أما يسوع فبه ندخل االن الى الحياة

األبدية بنعمته .الحياة قصيرة؛ في أي لحظة الشخص يقدر يفـقدها .إذا مات دون

المسيح في حياته فهو ينزل لعالم الموتى ينتظر في األلم يوم القيامة يوم الدين.

ويسوع له المجد حررنا حتى من ذاك اليوم المرعب النه يقول :الحق الحق أقول

لكم ،إن من يسمع كالمي ويؤمن بالذي أرسلني تكون له الحياة األبدية وال يحاكم
في اليوم األخير ألنه قد انتقل من الموت إلى الحياة .هذا وعد يسوع لنا في هذا
االنجيل لكل يوم.
قيامة يسوع هي عربون لقيامتنا الن الكتاب يقول :لو كان األموات ال يقامون،

لكان المسيح لم يقم أيضا .ولو لم يكن المسيح قد قام ،لكان إيمانكم عبثا ولكنتم
بعد في خطاياكم ولكان الذين رقدوا في المسيح قد هلكوا .ولو كان رجاؤنا في

المسيح يقتصر على هذه الحياة ،لكنا أشقى الناس جميعا .أما اآلن فالمسيح قد قام
من بين األموات بك ار للراقدين.
ف ،أ ََنا ُه َو
في سفر الرؤيا ،آخر الكتب المقدسة ،يقول الرب يسوع له المجد :الَ تَ َخ ْ
ِ ِ
ِ
ِ
يح اْل َه ِاوَي ِة
األََّو ُل َواآلخ ُر َواْل َح ُّيُ .ك ْن ُت َم ْيتاً َو َها أ ََنا َح ٌّي ِإَلى أ ََبد اآلِبد َ
ينَ .ولِي َمَفات ُ
َواْل َم ْو ِت .آمين .قيامة يسوع من بين األموات هي أساس االيمان المسيحي والفرق
العظيم بين المسيحية وجميع أديان العالم.

ِ َّ ِ َِّ
ِ ِ
َخ َذ ُخ ْب اًز
يها أ َ
خالل آخر عشاء أخذه ربنا يسوع مع تالميذه .في اللْيَلة التي أ ُْسل َم ف َ
و َش َكر َف َك َّسر وَقالُ :خ ُذوا ُكلُوا ه َذا هو جس ِدي اْلم ْكسور أل ِ
اص َن ُعوا َه َذا
َ ُ ُ ْ
َ َ
َ َ َ
َجل ُك ُمْ ،
َ َُ َ َ
ِ
لِ ِذ ْك ِريَ .ك َذلِك اْل َكأْس أَيضاً بعدما تَع َّشوا َقال :ه ِذِه اْل َكأ ِ
يد ِب َد ِمي.
ْس ه َي اْل َع ْه ُد اْل َجد ُ
َ
َ
ُ
َ ْ ََْ َ َ ْ
ِِ
ْس
اص َن ُعوا َه َذا ُكَّل َما َش ِرْبتُ ْم لِ ِذ ْك ِريَ .فِإَّننا ُكَّل َما نأكل َه َذا اْل ُخ ْب َز َو َ
نش ِرب َهذه اْل َكأ َ
ْ
الر ِب ِإَلى أ ْ ِ
يء .آمين.
ُن ْخِب ُر ِب َم ْو ِت َّ
َن َيج َ

المسيح يسوع قام ،حقا قام .إنه حي وبه لنا الغفران وحياة جديدة وأبديةِ .ا ْف َر ُحوا ِفي
الن ِ
الر ِب ُك َّل ِح ٍ
يع َّ
يب .الَ تَ ْهتَ ُّموا
اسَّ .
ين .لِ َي ُك ْن ِحْل ُم ُك ْم َم ْع ُروفاً ِع ْن َد َج ِم ِ
َّ
الر ُّب َق ِر ٌ
ِب َشي ٍء ،بل ِفي ُك ِل َشي ٍء ِب َّ ِ
ِ
اء مع ُّ
الش ْك ِر لِتُ ْعَل ْم ِطْل َباتُ ُك ْم َل َدى هللاِ َو َسالَ ُم
ْ َْ
الصالَة َوال ُّد َع َ َ
ْ
ِ
ِ
السالَ ِم َّال ِذي
عَ .وِإَل ُه َّ
هللاِ َّال ِذي َيُفو ُق ُك َّل َعْق ٍل َي ْحَف ُ
وب ُك ْم َوأَ ْف َك َارُك ْم في اْل َمسي ِح َي ُسو َ
ظ ُقُل َ
ِ
ِ ِ
ِ ِ
ِ
ع ِب َد ِم اْل َع ْه ِد األ ََب ِد ِي لِ ُي َك ِمْل ُك ْم ِفي ُك ِل
يم َرَّب َنا َي ُسو َ
أََقا َم م َن األ َْم َوات َراع َي اْلخ َراف اْل َعظ َ
ِ
عم ٍل صالِ ٍح لِتَصنعوا م ِش َيئتَه ع ِ
يح َّال ِذي َل ُه
ع اْل َم ِس ِ
امالً ِف ُ
ام ُه ِب َي ُسو َ
ُ َ
َم َ
يك ْم َما ُي ْرضي أ َ
ْ َُ َ
ََ َ
ِ ِ
ِ
يح َو َم َحَّب ُة
ع اْل َم ِس ِ
ين .عيد الفصح مبارك وِن ْع َم ُة َربِ َنا َي ُسو َ
ين .آم َ
اْل َم ْج ُد ِإَلى أ ََبد اآلِبد َ
ِ
ِ ِ
الرو ِح اْلُق ُد ِ
ين.
هللاِ َو َش ِرَك ُة ُّ
س َم َع َجميع ُك ْم .آم َ

