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مرحبا بكم إخوتي في االستماع  و  حِمَن هللِا َأِبيَنا َوالرَّبِ  َيُسوَع اْلَمِسيَلُكْم َوَساَلٌم ِنْعَمٌة 
الى العاشرة.   األولى، وااليات االصحاح عشرين ،امن إنجيل يوحنوهي  عظة اليومل

 : حيال يحالمس  وعربنا يس باسم إليكم القراءة 

ِل اأُلْسُبوِع َجاَءْت مَ  ِر َباِكرًا َوالظ اَلُم َباٍق. َفَنَظَرِت  ْرَيُم اْلَمْجَدِليَُّة ِإَلى اْلَقبْ َوِفي َأوَّ
اَءْت ِإَلى ِسْمَعاَن ُبْطُرَس َوِإَلى التِ ْلِميِذ اآلَخِر اْلَحَجَر َمْرُفوعًا َعِن اْلَقْبِر. َفَرَكَضْت َوجَ 

َلُم َأْيَن َوَضُعوُه.  يِ َد ِمَن اْلَقْبِر َوَلْسَنا َنعْ  ُيِحبُُّه َوَقاَلْت َلُهَما: َأَخُذوا السَّ َن َيُسوعُ الَِّذي َكا
َن ااِلْثَناِن َيْرُكَضاِن َمعًا. َفَسَبَق  َفَخَرَج ُبْطُرُس َوالتِ ْلِميُذ اآلَخُر َوَأَتَيا ِإَلى اْلَقْبِر. َوَكا

 َلْم  اأَلْكَفاَن َمْوُضوَعًة َوَلِكنَّهُ  َأوَّاًل ِإَلى اْلَقْبِر َواْنَحَنى َفَنَظرَ   َوَجاءَ التِ ْلِميُذ اآلَخُر ُبْطُرَس 
َن َمْوُضوَعًة َواْلِمْنِديَل  اأَلْكَفاَيْدُخْل. ُثمَّ َجاَء ِسْمَعاُن ُبْطُرُس َيْتَبُعُه َوَدَخَل اْلَقْبَر َوَنَظَر 

ِحيَنِئٍذ   ْحَدُه.  اأَلْكَفاِن َبْل َمْلُفوفًا ِفي َمْوِضٍع وَ وعًا َمعَ الَِّذي َكاَن َعَلى َرْأِسِه َلْيَس َمْوُض 
وا َبْعُد  تِ ْلِميُذ اآلَخُر الَِّذي َجاَء َأوَّاًل ِإَلى اْلَقْبِر َوَرَأى َفآَمَن أَلنَُّهْم َلْم َيُكونُ َدَخَل َأْيضًا ال

َفَمَضى التِ ْلِميَذاِن َأْيضًا ِإَلى  تِ اأَلْمَوا َأنَُّه َيْنَبِغي َأْن َيُقوَم ِمَن  َيْعِرُفوَن اْلِكَتابَ 
 ِعِهَما. َمْوِض 

 هللا المجد للرب ا إنجيل هذ

اَلُم َوِبالنَّاِس . . حقا قامقاميسوع    .اْلَمَسرَّةُ اْلَمْجُد ّلِلَِّ ِفي اأَلَعاِلي َوَعَلى اأَلْرِض السَّ
هو  َيُسوَع  مات ثم رجع للحياة. أعطى حياته من إختياره و ما سمعنا أبدا أن شخص 
م حياته من  سحق   بموتهياة لنا. والح  لينال الغفران حبه وطاعته هللعمل هذا. قد 

َأْيَن   إشعياء والرسول بولس:ي نبنقول مع الو  .اإِلْنِجيلِ اْلَمْوَت َوَأَناَر اْلَحَياَة َواْلُخُلوَد بِ 
لشكر هلل الذي يمنحنا النصر بربنا يسوع  ا ؟ َأْيَن َغَلَبُتِك َيا َهاِوَيةُ َشْوَكُتَك َيا َمْوُت؟ 
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النه لم يخطئ أبدا وال كان فيه غش، وانتصر على   المالعإنتصر على  . المسيح
 قال:د كما لى االبحي االهو يسوع  ليس. لموت، أي إبن له سلطة امالموت وعلى 

   .َكَما َأنَّ اآلَب َلُه َحَياٌة ِفي َذاِتِه َكَذِلَك أَْعَطى ااِلْبَن َأْيضًا َأْن َتُكوَن َلُه َحَياٌة ِفي َذاِتهِ 

 ينسانا ابدا. لما مات نزل بالروح الى الى االبد، يحبنا وال ونحن نؤمن بحي يملك 
في صباح ذا حدث ملكن . وأخرجهم من هناكلقديسين لالهاوية وأعلن إنتصاره 

ِل اأُلْسُبوعِ  االحديوم ذاك ال   ناشر يب؟ نايمين كل العالمو  دما كان سكان أورشليمنع  َأوَّ
  مالظالو ِإَلى اْلَقْبِر َباِكرًا َوالظ اَلُم َباٍق.  اءت ج  َمْرَيُم اْلَمْجَدِليَّةُ وهي  إمرأة  االنجيل أن

َلَع َكْوَكُب طَر النََّهاُر وَ َفج نْ اْن ِإَلى أَ  الخطيةفي  العالمحبس الذي الروحي  أيضاهو 
ْبِح  اَلمِ ِفي َطِريِق نا َأْقَدامَ ُيِضيَء الذي المحي  ِ النور  عيسو ب الصُّ  . والحياة  السَّ

ومختوم من  رجح دمحجر كبير د يسوع ه جسفي كان القبر الذيكان على باب 
يِسي  رُ  هذا الحجر مدحرج   مريم المجدلية وجدتولما وصلت . نَ يَؤَساُء اْلَكَهَنِة َواْلَفرِ 
أعين  أمام  رفتح القبو  الحجر دحرجمن  . وجسد يسوع غير موجود فارغ القبرو 

هم  و بهذا االمر  همبرتأخ و  يوحناطرس و ب رجعت الى  حائرةمريم  ؟ دينالجام الحراس
ل وحدة في  ْلِمْنِديَل مطويين كْكَفاَن َوااألَ  وما وجدوا في القبر إالالقبر  ركدوا الى

جسد يسوع  أما حقا. القبر فارغ. االكفان والمنديل مطويين.  محيرمكان. األمر 
   ؟ هو؟ أين يسوع ود. أين غير موج فهو 

ترك هذه  . ِمْنِديلَ اَن َوالْ فَ كْ األَ طوي وقت حتى ليال أخذ. ، إنه حيقامإنه  ؟ أين يسوع؟ 
هذا ما كان يعلنه   أما هو فأظهر نفسه حي لمحبيه.. قبر للعالماألقمشة في ال

ل  اقوكان يقصد جسده. و . هوفي ثالثة أيام أقيم اهدموا هذا الهيكل: سابقا هوديلل
ِلي ُسْلَطاٌن َأْن   ،يَها َأَنا ِمْن َذاتِ ِمنِ ي َبْل َأَضعُ  يحيات َلْيَس َأَحٌد َيْأُخذُ : أيضا لهم

َها َنْحُن َصاِعُدوَن ِإَلى : لقاو تالميذه لوأخبر َها َأْيضًا. َأَضَعَها َوِلي ُسْلَطاٌن َأْن آُخذَ 



 تِ اْلَموْ َلْيِه بِ ُكُموَن عَ ُرَؤَساِء اْلَكَهَنِة َواْلَكَتَبِة َفَيحْ  ُأوُرَشِليَم َواْبُن اإِلْنَساِن ُيَسلَُّم ِإَلى
   .الثَّاِلِث َيُقومُ  ي اْلَيْومِ ِلُبوُه َوفِ ِلَكْي َيْهَزُأوا ِبِه َوَيْجِلُدوُه َوَيْص ِإَلى اأُلَمِم  َوُيَسلِ ُموَنهُ 

َوِإَذا   :يقول مت ى في إنجيلهكما اَلَك الرَّبِ  مَ من باب القبر؟ إنه حجر المن دحرج 
 ْحَرَج اْلَحَجَر َعنِ َماِء َوَجاَء َودَ  َنَزَل ِمَن السَّ َزْلَزَلٌة َعِظيَمٌة َحَدَثْت أَلنَّ َماَلَك الرَّب ِ 

اْلَمْجَدِليَُّة  ما لَمْرَيُم وأَأْمَواٍت. َوِمْن َخْوِفِه اْرَتَعَد اْلُحرَّاُس َوَصاُروا كَ  َعَلْيِه. اْلَباِب َوَجَلَس 
نَُّكَما  َفِإنِ ي أَْعَلُم أَ والمرأة األخرى التي كانت معها فقال لهما اْلَماَلُك: اَل َتَخاَفا َأْنُتَما 

َهُلمَّا اْنُظَرا اْلَمْوِضَع الَِّذي   ،َكَما َقالَ  نَُّه َقامَ َنا ألَ ُهَو هُ ِن َيُسوَع اْلَمْصُلوَب. َلْيَس  َتْطُلَبا
ُلْبَن  : ِلَماَذا َتطْ لنساءل المالك نقرأ قول في إنجيل لوقا ُمْضَطِجعًا ِفيِه. الرَّبُّ َكاَن 

 . قامأن يسوع أخبر هو الذي  المالك. َقامَ ُهَنا َلِكنَُّه ُهَو هَ َلْيَس ْمَواِت؟ ألَ  َبْيَن اَحيَّ الْ 

مريم أنها ستحبل من الروح القدس وتلد إبنا  القديسة بشر عندما  المالك نجد 
ندما  ع أيضانجد المالك و  ؛هللاإبن ولود منها يدعى و القدوس المسميه يسوع وه وت

ُرُكْم ِبَفَرٍح َعِظيٍم َيُكوُن  م: اَل َتَخاُفوا. َفَها َأَنا قائال لهدة الرب ة بعد والبشر الرعا ُأَبشِ 
ْعِب: َأنَُّه ُوِلَد َلُكُم اْلَيْوَم ِفي َمِديَنِة َداُوَد ُمَخل ِ  مرة  . بُّ الرَّ ِسيُح ٌص ُهَو اْلمَ ِلَجِميِع الشَّ

ويبشر   رقبيفتح باب الهو  ن المالكواال .الربأخرى المالك يدعو يسوع المسيح 
 قام.   الربنساء أن يسوع ال

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

وحبسهم في الخوف   منذ قديم الزمان حضارةال حي ر الناس في كلالذي الموت 
أنبياء هللا القديسين تنبأوا عن  بقيامته. جميع المسيح  ع االن يسو حل ه  ،والعبودية

ِه: ُكْنُت َأَرى الرَّبَّ  امير أحد مز  وُل ِفيَداُوَد َيقُ .  وعما كان ينتظره من أمجادأالم يسوع 
اِني،  سَ َل لِ  َأنَُّه َعْن َيِميِني ِلَكْي اَل َأَتَزْعَزَع، ِلَذِلَك ُسرَّ َقْلِبي َوَتَهلَّ ِحينٍ َأَماِمي ِفي ُكلِ  

ِة َواَل َتَدَع   َلْن َتْتُرَك َنْفِسي ِفي اْلَهاِويَ َحتَّى َجَسِدي َأْيضًا َسَيْسُكُن َعَلى َرَجاٍء أَلنَّكَ 



وَسَك َيَرى َفَسادًا.    األبديةفي الحياة على يقين االيمان  أيضا  قديماعب ر أيوب و ُقدُّ
َنى  َوَبْعَد َأْن ُيفْ َعَلى اأَلْرِض  َيُقومُ اآلِخَر   ه أنيٌّ وَ حَ فادي َأمَّا َأَنا َفَقْد َعِلْمُت َأنَّ  فقال:
 الَِّذي َأَراهُ َأَنا ِلَنْفِسي َوَعْيَناَي َتْنُظَراِن َوَلْيَس آَخُر.  َأَرى هللاَ  فإني بذاتي ،ِجْلِدي

هو اعطى حياته من . ال احد يقدر يموت من اجل خطاة. يسوع كمجرم إعدامهتم 
ة من اجلنا. إشعياء قال سبع قرون من قبل: هللا  خطيجعله هللا اجلنا الخطاة. 

الَِّذي َحَمَل ُهَو َنْفُسُه  : يقول؛ الرسول بطرس كتب عليهذنوبنا وخطايانا  كلوضع 
س قبل المسيح قال:  النبي ميخا في القرن الساد؛ َخَطاَياَنا ِفي َجَسِدِه َعَلى اْلَخَشَبةِ 

ُمَخلِ صَنا َيُسوَع  بإبنه الوحيد عمل هذا هللا ر. ألقى جميع خطايانا في أعماق البح هللا 
َر  ، َأْي ِإْبِليَس  ْوتِ ِلَيْقِضَي َعَلى َمْن َلُه ُسْلَطُة اْلمَ  وتَ َأْن َيمُ  َتَمكَّنَ المسيح الذي  َوُيَحرِ 

 ْم َطَواَل َحَياِتِهْم. َنَعْم.  َمْن َكاَن اْلَخْوُف ِمَن اْلَمْوِت َيْسَتْعِبُدهُ 

ه الحمل بال  باب للدخول الى محضر الرب طاهرين بدم  يسوع ال بقيامته صار لنا
االب إال بيسوع المسيح الحي. كل  ال أحد يدخل الى ملكوت هللا دنس.   عيب وال

. للحكم والذل. أما يسوع فبه ندخل االن الى الحياة رق تؤدي الى هللا. صحيحالط
ا مات دون  إذدها. قـ؛ في أي لحظة الشخص يقدر يفالحياة قصيرةه. بنعمت األبدية 

  يوم الدين.يامة يوم الق األلمموتى ينتظر في عالم اللفهو ينزل في حياته المسيح 
الحق الحق أقول  :النه يقول تى من ذاك اليوم المرعبح له المجد حررنا  يسوع و 

وال يحاكم   ياة األبديةسلني تكون له الح كالمي ويؤمن بالذي أر يسمع إن من  ،لكم
في هذا  ا لنسوع هذا وعد ي  .نتقل من الموت إلى الحياةنه قد األ  في اليوم األخير

 لكل يوم.   االنجيل

 ،لو كان األموات ال يقامون : الكتاب يقولالن امتنا يقيامة يسوع هي عربون لق
ولكنتم   لو لم يكن المسيح قد قام، لكان إيمانكم عبثالكان المسيح لم يقم أيضا. و 

كان رجاؤنا في يح قد هلكوا. ولو في المس بعد في خطاياكم ولكان الذين رقدوا



قد قام  فالمسيح  نا أشقى الناس جميعا. أما اآلنيح يقتصر على هذه الحياة، لكالمس
 ن األموات بكرا للراقدين.  من بي

اَل َتَخْف، َأَنا ُهَو  يقول الرب يسوع له المجد:   مقدسة،يا، آخر الكتب الؤ في سفر الر 
ُل َواآلِخرُ األَ  َوِلي َمَفاِتيُح اْلَهاِوَيِة َلى َأَبِد اآلِبِديَن. ُت َمْيتًا َوَها َأَنا َحيٌّ إِ ُكنْ .  َواْلَحيُّ  وَّ

أساس االيمان المسيحي والفرق  قيامة يسوع من بين األموات هيآمين.  ْوِت.َواْلمَ 
   العظيم بين المسيحية وجميع أديان العالم.

ِفيَها َأَخَذ ُخْبزًا  َم  الَِّتي ُأْسلِ لَّْيَلةِ ِفي ال الميذه.مع تيسوع ربنا خر عشاء أخذه ل آخال
َر َوَقالَ  اْصَنُعوا َهَذا   ، ا َهَذا ُهَو َجَسِدي اْلَمْكُسوُر أَلْجِلُكمُ : ُخُذوا ُكُلو َوَشَكَر َفَكسَّ

ْوا قَ ِلِذْكِري. َكَذِلَك اْلَكْأَس َأْيضًا بَ  ِمي.  يُد ِبدَ اْلَعْهُد اْلَجدِ  : َهِذِه اْلَكْأُس ِهيَ ل اْعَدَما َتَعشَّ
َذا اْلُخْبَز َونَشِرب َهِذِه اْلَكْأَس  لََّما نأكل هَ َهَذا ُكلََّما َشِرْبُتْم ِلِذْكِري. َفِإنَّنا كُ وا اْصَنعُ 

 آمين.  ُنْخِبُر ِبَمْوِت الرَّبِ  ِإَلى َأْن َيِجيَء. 

وا ِفي  ِاْفَرحُ المسيح يسوع قام، حقا قام. إنه حي وبه لنا الغفران وحياة جديدة وأبدية. 
اَل َتْهَتمُّوا   ِلَيُكْن ِحْلُمُكْم َمْعُروفًا ِعْنَد َجِميِع النَّاِس. الرَّبُّ َقِريٌب. .الرَّبِ  ُكلَّ ِحينٍ 

اَلِة َوال  ،ِبَشْيءٍ  ْكرِ َبْل ِفي ُكلِ  َشْيٍء ِبالصَّ َعاِء َمَع الشُّ َوَساَلُم   ِلُتْعَلْم ِطْلَباُتُكْم َلَدى هللاِ  دُّ
اَلِم الَِّذي    لَّ َعْقٍل َيْحَفُظ ُقُلوَبُكْم َوَأْفَكاَرُكْم ِفي اْلَمِسيِح َيُسوَع. ُفوُق كُ هللِا الَِّذي يَ  َوِإَلُه السَّ

ْلكُ لِ  ِبَدِم اْلَعْهِد اأَلَبِدي ِ  َربََّنا َيُسوعَ  َعِظيمَ اِت َراِعَي اْلِخَراِف الْ َم ِمَن اأَلْموَ َأَقا ْم ِفي ُكلِ   ُيَكمِ 
الَِّذي َلُه   وَع اْلَمِسيحِ ِبَيسُ   ِفيُكْم َما ُيْرِضي َأَماَمهُ َعاِمالً  ِشيَئَتهُ َنُعوا مَ ْص َعَمٍل َصاِلٍح ِلتَ 
َوَمَحبَُّة   ِنْعَمُة َربِ َنا َيُسوَع اْلَمِسيحِ الفصح مبارك و عيد  ِميَن. اآلِبِديَن. آاْلَمْجُد ِإَلى َأَبدِ 

وِح اْلُقُدسِ  هللاِ   .ِمينَ َمَع َجِميِعُكْم. آ َوَشِرَكُة الرُّ

 

 


