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عيد القيامة المجيد

َح َّ
يد ،لِ َك ْي
ب اهللُ ا ْل َعالَ َم َحتَّى َب َذ َل ْابَنهُ ا ْل َو ِح َ
ألََّنهُ ه َك َذا أ َ
ِ
ون لَهُ ا ْل َحَياةُ األََب ِدَّيةُ.
الَ َي ْهلِ َ
ك ُك ُّل َم ْن ُي ْؤ ِم ُن بِهَ ،ب ْل تَ ُك ُ
(يوحنا )3:61

النص اإلنجيلي( :لوقا )12–1 :24
ثَُّم ِفي أ ََّو ِل األُسبوِع ،أ ََّو َل ا ْلفَ ْج ِر ،أَتَْين إِلَى ا ْلقَ ْب ِر ح ِ
امالَ ٍت
َ
ُْ
َ
َع َد ْدَنهَُ ،و َم َعهُ َّن أَُناس .فَ َو َج ْد َن ا ْل َح َج َر ُم َد ْح َر ًجا
ا ْل َح ُنو َ
ط الَِّذي أ ْ
ب َي ُسو َ ِ
الر ِّ
يما ُه َّن
َع ِن ا ْلقَ ْب ِر ،فَ َد َخ ْل َن َولَ ْم َي ِج ْد َن َج َس َد َّ
عَ .وف َ
ك ،إِ َذا ر ُجالَ ِن وقَفَا بِ ِه َّن بِثَِي ٍ
اب َب َّارقَ ٍةَ .وِا ْذ ُك َّن
ُم ْحتَ َارات ِفي ذلِ َ
َ
َ
ٍ
ِ ٍ
وههُ َّن إِلَى األ َْر ِ
ض ،قَاالَ لَهُ َّن «6لِ َما َذا
َخائفَات َو ُمَن ِّك َسات ُو ُج َ
ات؟ َل ْيس هو ههَناِ ،
طلُْبن ا ْلح َّي ب ْين األَمو ِ
لكَّنهُ قَ َام! اُ ْذ ُك ْرَن
تَ ْ َ َ َ َ
َ َُ ُ
َْ
ِ
ف َكلَّم ُك َّن وهو بع ُد ِفي ا ْلجلِ ِ ِ
َن ُي َسلَّ َم ْاب ُن
يل قَائالً 6إَِّنهُ َي ْنَبغي أ ْ
َ
َك ْي َ َ َ ُ َ َ ْ
اس ُخ َ ٍ
ِ
ان ِفي أَ ْي ِدي أَُن ٍ
اإل ْن َس ِ
بَ ،وِفي ا ْلَي ْوِم الثَّالِ ِث
صلَ َ
طاةَ ،وُي ْ
َح َد َع َش َر
وم»َ .فتَ َذ َّك ْرَن َكالَ َمهَُ ،وَر َج ْع َن ِم َن ا ْلقَ ْب ِرَ ،وأ ْ
َخَب ْرَن األ َ
َيقُ ُ
ِ
ِ
ت َم ْرَي ُم ا ْل َم ْج َدلَِّيةُ َوُي َوَّنا َو َم ْرَي ُم أ ُُّم
ين بِه َذا ُكلِّ ِهَ .و َك َان ْ
يع ا ْلَباق َ
َو َجم َ
َّ ِ
ِ ِ
اءى
وب َوا ْلَب ِاقَي ُ
َي ْعقُ َ
ات َم َعهُ َّن ،الل َواتي ُق ْل َن ه َذا ل ُّلر ُسلَ .فتََر َ
َكالَ ُمهُ َّن لَهُ ْم َكا ْلهَ َذَي ِ
ض إِلَى
وه َّن .فَقَ َام ُب ْ
ص ِّدقُ ُ
ط ُر ُس َوَرَك َ
ان َولَ ْم ُي َ
ضى ُمتَ َع ِّجًبا
وعةً َو ْح َد َها ،فَ َم َ
ض َ
ان َم ْو ُ
ا ْلقَ ْب ِر ،فَ ْان َحَنى َوَنظَ َر األَ ْكفَ َ
ِِ ِ
ِ
ان.
في َن ْفسه م َّما َك َ

† التأمل األنجيلي :
اقدا
استراحت النسوة يوم السبت حسب الوصية ( ،)6: 631وكان الرب ر ً
في القبر ،فكان هذا خاتمة "سبوت" العهد القديم لكي بنهايته يكمل

القديم ،ويبدأ العهد الجديد مع قيامة الرب في أول األسبوع ،أول الفجر!
كان ذلك اليوم الذي فيه انطلق الرب من القبر بمثابة بداية جديدة

للبشرية في عالقتها بالرب ،إذ صار لها حق الحياة المقامة في الرب،
سبت ٍ
لتعيش في ٍ
جديد فر ٍيد هو "راحة الحياة الجديدة في الرب" أو "راحة
المقامة فيه" أو قل" 6راحة الشركة مع المسيح المقام".
الحياة ُ
مختوما ،كما ُولد من العذراء وبتوليتها لم تمس،
ترك القبر فارًغا والحجر
ً
وقد أرسل مالكه يدحرج الحجر ليجد المؤمنين في القبر الفارغ رصيد
القيامة الذي ال ينتهي ،وينبوع الحياة الجديدة الغالبة للموت!

نار من السماء ليلتهم الذبيحة عالمة قبوله لها ورفعها إلى
كان اهلل يرسل ًا
سماواته ،أما وقد قدم االبن حياته ذبيحة حب عنا ،فقد صار القبر الفارغ
عالمة رضا اآلب على الذبيحة وقبوله لها ،فلم يعد لجسد الرب موضع

لخصه الرسول بولس
في القبر ألنه قام ...هذا هو إيمان الكنيسة الذي ّ
في عبارته الموجزة" 6الذي أُسلم من أجل خطايانا وأُقيم ألجل تبريرنا"

(رو  .)36 64إن أحداث القيامة كما وردت في إنجيل لوقا البشير تمس
حياة كل مؤمن حقيقي يريد أن يلتقي مع الصديق السماوي .فالمريمات
ومعهن أناس انطلقوا إلى القبر وسط الظالم ،إنما يشيرون إلى اإلنسان

بكل طاقاته الروحية ومواهبه وامكانياته ينطلق كما في أول األسبوع ،في
أول الفجر ،أي يبكر نحو اهلل ليكون هو األول في كل حياته .ينطلق

كما من ظلمة هذا العالم إلى قبر السيد المسيح ،أي إلى المذبح اإللهي
سر حياته وقيامته المتجددة على الدوام.
المقام من األموات ّ
ليجد الجسد ُ

حامال األطياب ،أي الصلوات والعبادات الملتحمة بالحياة الفاضلة
ينطلق
ً
في الرب كرائحة بخور ذكية يشتمها اآلب رائحة رضا .هناك عند المذبح

اإللهي تجتمع الكنيسة كلها لتشاهد حجر الحرف الناموسي قد ُدحرج
ثيابا
وأسرار القيامة أو معرفة اهلل قد انكشفت .ترى المالئكة بفرح ترتدي ً
المعة ،تشارك المؤمنين فرحهم بالخالص وبهجتهم بالملكوت ،يسبحون

حدا في الملكوت.
أيضا تسابيحهم ونحسب جميعنا وا ً
معنا ،فنسبح نحن ً
يتقدم بمناسبة الفصح المجيد بالتهاني القلبية إلى
† المجلس المليّ :
نيافة الحبر الجليل المطران مار أثناسيوس ايليا باهي راعي األبرشية.
طالبين له من الرب الصحة والنجاح في إدارة شؤون األبرشية لما فيه
مجد الرب وخالص النفوس ،كما يتقدم بالتهاني القلبية إلى األب كميل

اسحق كاهن الرعية وعائلته الكريمة متمنين لهم دوام الصحة والتوفيق.

يتقدم بالتهنئة بهذا العيد المجيد إلى كل المؤسسات العاملة وأبناء
وأيضاً ّ

بأتم الصحة والعافية ،وليعم سالم
الكنيسة .أعاده اهلل عليكم جميعاً وأنتم ّ
الرب يسوع المسيح في العالم أجمع وخاصة في شرقنا المتألم.
(المسيح قام حقاً قام حقاً قام).

† اإلشتراكات السنوية :نحثكم ونذكركم بدفع إشتراكاتكم السنوية لكل عائلة
ال ،بل كل
منتسبة لكنيستنا السريانية ،وليس بالضرورة أن يدفع  $361كام ً

عائلة حسب طاقتها ،وسوف نعلن لكم قريباً عن برنامج النشاطات
اإلجتماعية لموسم الربيع وصيف  3132بارككم الرب وزادكم من نعمه
وخيراته وعطاياه الوافرة.

† لمتابعة النشرة عبر األنترنيت الرجاء زيارة موقع الكنيسة بإشراف
األب كميل إسحق www.SyrianOrthodoxChurch.com

