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 ة املوت.ناً هنايعل  م   ص  قام املخل  فقد رغم الدموع واألحزان.  ،بقيامتنا هتنئة   

مياً قبل اجمليء قد" :وصوت معلمنا أثناسيوس يعيد لنا الثقة يف رسالة وخرب اإلميان
عد مل ي ،ا اآلن بعد أن أقام املخلص جسدددددددددددددددد رعباً .. أم  للمخلص، كان املوت م  اإلهلي 
: 27د الكلمة )جتس "ألن مجيع الذين يؤمنون باملسيح يدسونه كأنه ال شيء ؛خميفاً  املوت  

م لنا القديس أثناسددددددددددديوس أننا بقوي عنمة الملدددددددددددلي  ندوس املوت  وقبل ذلك ي سدددددددددددل   .(2
: 27جتسددددددددد الكلمة قاً" )حمات وإن املوت ... قد " .(1: 27جتسددددددددد الكلمة ) ت  مي  ك  
1.) 

 فكيف مات شهداء مصر؟

جيي  نفس املعلم: "حنن الذين نؤمن باملسدددددددددددددديح لن  وت ) كم( املوت الذ   
(. 1: 21جتسدددد الكلمة ) "ألن هذا احلكم أ بطل   ؛ن قبل حسددد  هتديد العدددريعةصددددر م  
ن اهلل م ن ميوت  كم  م   :ظدداهر   ل؟ الفرق  طددب  أ   قددد املوت حكم  إذن إذا كددان   وت فكيف

ن ميوت "حسددددددد  جلبيعة ائسدددددددد املاملتة" ألن ائسدددددددد املاملت البد أن ين ل لكي ليس كم  
حنن كما قال الرسددددددددول و  .(1: 21جتسددددددددد الكلمة  - 35: 11ينال قيامة أفضددددددددل )ع  

كذا حنن فد -كالبذور نلقى يف األرض-"ألننا  :وكما يعدددددددد القديس أثناسدددددديوس ،بولس
بيددد بنعمددة ألن املوت قددد أ   ؛زرع يف األرض لنقوم ثددانيددةً ال نفىن عندددمددا نن ددل بدداملوت، بددل ن  

 (.2: 21جتسد الكلمة املخلص" )
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 فكرة الموت:

ن كل شددددددديء يف أل ؛به حنن أنفسدددددددنا نرا  يف اآلخرين وحنس   .يف فكرنا قابع   املوت   
أو غددايددة  ،هددد "هو  ،صددددددددددددددددار هلددا معىن  خر endلكن كلمددة هنددايددة  .احليدداي لدده "هنددايددة"

Purpose."   أ   ،بالنداية عندما حنسend  غاية الإىل فإن االميان باملسيح جي  أن يقودنا
Purpose وت وألجله   ،هو اهلد  الذ  ألجله حنيا ،ألن احتادنا باملسدددددددددددددديح هو الغاية

 ألننا نقوم فيه.

عددددم  إىلهو الدددذ  يددددفعندددا  "اهلدددد "ولكن ليس فقط  ،يفت   فكري املوت قدددد 
احلياي احلقيقية إىل  ر  بد  طوىب ملن ع  فبل احتادنا بالرب الذ  هو حياتنا األبدية.  ،قبول الفكري

 وقد سدددددرا الراعي الملدددددداح ،ألنه عند اقرتاب انفملدددددال النفس عن ائسددددددد ؛ داً بالربت  م  
د الكلمة  " )جتسددددددددنا حنن البعددددددددر يف جسدددددددددل  ألنه "ح    ؛الفردوسإىل جاء لكي حيمله معه 

25 :6.) 

   غال   د  سدددد  ع ج  فدو يوز   ،علينا جسددددد  ودمه الرب   ع  يف القدس اإلهلي عندما يوز   
ننال  "األسددددددرار اإلهلية السددددددماملية غر املاملتة" لكي ، وهو ما تعرب  عنه الليتورجيا بددددددددددددددددددددداملوت  

 ليه عندما نتناول السر اجمليد.، ولكي نعود إ"عربون القيامة"

 ،ن دخلتم أورشليم مع الرب حاملني معكم تقدمة حياتكميا م   جلوباكم

 لكي تنالوا جمد الرب نفسه.

 ،وا ألجلنا حنن الذين ال نزال نعيش يف ائسد الرتايبل  ص  

 وا ألجل مملر وكنيسة مملر لكي تعرب حياي الدهر احلايل.ل  وص  

 قام. أقامنا معه وفيه. املسيح  


