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ا ْبت،  نْ َقَضىٱ َلمَّ يَ ْوِم اأَلَحِد  ويف .ُسو َمْرََيُ اْلَمْجَدلِيَّة، وَمْرََيُ ُأمُّ يَ ْعُقوب، وَساُلوَمة، طُُيوًبا لَِيْأِتنَي َويُطَيِّْْبَ َجَسَد يَ  ْشََتَتْ ٱالسَّ

مْ  ا، َأَتنْيَ ِإىل الَقْْبِ َمَع طُُلوِ  الشَّ :  وُكنَّ  .سًَبِكراا ِجدًّ نَ ُهنَّ  وتَ َفرَّْسنَ  .«َمْن يَُدْحرُِج لََنا احَلَجَر َعْن ًَبِب الَقْْب؟»يَ ُقْلَن ِفيَما بَ ي ْ

ا ا ُحلَّةا بَ ْيَضاء، فَ  وَدَخْلنَ  .فَشاَهْدَن احَلَجَر َقْد ُدْحرِج، وَكاَن َكِبرياا ِجدًّ حا ا َعِن الَيِمني، ُمتَ َوشِّ  .ْنَذَهْلنَ ٱالَقْْب، فَ َرَأْيَن َشاًبًّ َجاِلسا

:  فَ َقالَ   َأال .وُه ِفيهالَّذي َوَضعُ  ال تَ ْنَذِهْلَن! َأْنُُتَّ َتْطُلْْبَ َيُسوَ  النَّاِصِريَّ املَْصُلوب. ِإنَُّه قَام، َوُهَو لَْيَس ُهَنا. وَها ُهَو املََكانُ »ََلُنَّ

ِة  َفَخَرْجنَ  .«َوقُ ْلَن لَِتالِميِذِه َولُِبْطُرس: ِإنَُّه َيْسِبُقُكم ِإىل اجلَِليل. وُهَناَك تَ َرْونَُه، َكَما قَاَل َلُكم ْذَهْْبَ ٱ ِمَن الَقْْبِ َوَهَرْبَن ِمْن ِشدَّ

ُهول. َوِمْن َخْوِفِهنَّ ََلْ يَ ُقْلَن أَلَحٍد َشي ْ   ...ئااالّرِْعَدِة والذُّ
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ُر بِِه َأنَُّه قَاَم ِمْن َبنْيِ اأَلْمَوات، َفَكْيَف يَ ُقوُل بَ ْعٌض ِمْنُكم َأْن ال فَِإْن َكاَن ال ِقَياَمَة  َياَمَة ِلََأْمَوات؟قِ  اي إخَوِت، ِإْن َكاَن املَِسيُح يُ َبشَّ
ُُوٍر على ،هلل، ألَن ََّنا نَْ  وَنُكونُ  ََلْ يَ ُقْم، فَباِطٌل تَ ْبِشريان وًَبِطٌل ِإْْيَانُكم، ملَِسيحُ ٱَكاَن   َوِإنْ  ! يَ ُقمْ َأْيضاا َلَْ  ملَِسيحُ ٱِلََأْمَوات، فَ  ُن ُشُهوَد 

َكاَن اأَلْمَواُت ال يَ ُقوُمون، فَاملَِسيُح َأْيضاا   فَِإنْ  .َشِهْداَن على ،هلِل َأنَُّه َأقَاَم املَِسيح، وُهَو َما َأقَاَمُه، ِإْن َصحَّ َأنَّ اأَلْمَواَت ال يَ ُقوُمون
ُكنَّا   ِإنْ  .فَالَّذيَن َرَقُدوا يف املَِسيِح َقْد َهَلُكوا ِإذاا .َكاَن املَِسيُح ََلْ يَ ُقْم، فَ َباِطٌل ِإْْيَانُكم، وَتُكونُوَن بَ ْعُد يف َخطَااَيُكم  َوِإنْ  !ََلْ يَ ُقمْ 

َأنَّ املَِسيَح قَاَم ِمْن َبنْيِ اأَلْمَوات، وُهَو ًَبُكورَُة  َواحلَالُ  !َياِة وَحْسُ،، فَ َنْحُن َأْشَقى النَّاِس َأَْمَِعنينَ ْرُجو املَِسيَح يف هِذِه احلَ 
َأنَُّه يف آَدَم َْيُوُت اجلِميع،   َكَمافَ  .َأنَّ املَْوَت َكاَن ِبَواِسطَِة ِإْنَسان، فَِبَواِسطَِة ِإْنَساٍن َأْيضاا َتُكوُن ِقَياَمُة اأَلْمَوات فَِبَما .الرَّاِقِدين

يِئهِ َواِحٍد يف رُتْ َبِته: املَِسيُح َأوَّالا، ألَنَُّه الَباُكورَة، ُثَّ الَِّذيَن ُهْم ِللمَ  ُكلُّ  َكَذِلَك يف املَِسيِح سَيْحَيا اجلَِميع، ََِ  َوبَ ْعدَ  .ِسيح، ِعْنَد 
ة،ملَِسيُح املُْلَك ِإىل ،هلِل اآلب، بَ ْعَد َأْن َيُكوَن َقْد َأْبَطَل ُكلَّ ِرََئَسٍة وُكلَّ ُسلْ ذِلَك َتُكوُن النَِّهايَة، ِحنْيَ ُيَسلُِّم ا ال بُدَّ  أَلنَّهُ  طَاٍن َوقُ وَّ

يَع َأْعَدائِِه ََتَْت َقَدَميه  .َعُدوٍّ يُ ْبَطُل ُهَو املَْوت وآِخرُ  .لِلَمِسيِح َأْن َْيِْلك، ِإىل َأْن ََيَْعَل ،هللُ َمَِ


