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أحد القيامة المجيدة

النص اإلنجيلي( :يوحنا )11–1 :02
ت مريم اْلم ْج َدِلَّيةُ ِإلَى اْلقَ ْب ِر ب ِ
ظ َر ِت
اك ًراَ ،والظَّالَ ُم َباق .فََن َ
َ
َوِفي أ ََّو ِل األ ْ
ُس ُبوِع َج َ
اء ْ َ ْ َ ُ َ
ِ
ط ُر َس َوِالَى التِّْل ِم ِيذ
ان ُب ْ
اء ْ
ضْ
وعا َع ِن اْل َق ْب ِرَ .ف َرَك َ
اْل َح َج َر َم ْرفُ ً
ت ِإلَى س ْم َع َ
ت َو َج َ
َ َِّ
ِّد ِم َن اْل َق ْب ِرَ ،ولَ ْسَنا َن ْعلَ ُم
َخ ُذوا السَّي َ
ت لَهُ َما« :أ َ
ان َي ُسوعُ ُي ِحبُّهَُ ،وَقالَ ْ
اآلخ ِر الذي َك َ
ضِ
ان االثَْن ِ
ان
ض ُعوهُ» َف َخ َرَج ُب ْ
ط ُر ُس َوالتِّْل ِمي ُذ َ
ان َي ْرُك َ
أ َْي َن َو َ
اآلخ ُر َوأَتََيا ِإَلى اْل َق ْب ِرَ .و َك َ
ان
اآلخ ُر ُب ْ
ال ِإَلى اْل َق ْب ِرَ ،و ْان َحَنى َفَن َ
اء أ ََّو ً
َم ًعاَ .ف َسَب َ
ق التِّْل ِمي ُذ َ
ظ َر األَ ْك َف َ
ط ُر َس َو َج َ
لكَّنهُ لَم َي ْد ُخ ْل .ثَُّم َج ِ
وعةً ،و ِ
ظ َر
ان ُب ْ
ط ُر ُس َيتَْب ُعهَُ ،وَد َخ َل اْلقَ ْب َر َوَن َ
َم ْو ُ
اء س ْم َع ُ
َ
ْ
ض َ َ
يل الَِّذي َكان َعلَى أر ِ
وعا َم َع األَ ْكفَ ِ
انَ ،ب ْل
وعةًَ ،واْل ِم ْنِد َ
ض ً
ْس ِه لَ ْي َس َم ْو ُ
ض َ
ان َم ْو ُ
َ
األَ ْكفَ َ
َ
ضا التِّْل ِمي ُذ َ َِّ
مْلفُوًفا ِفي مو ِ
اء أ ََّوالً إِلَى
ض ٍع َو ْح َدهَُ .ف ِح َين ِئٍذ َد َخ َل أ َْي ً
اآلخ ُر الذي َج َ
َ
َْ
وم ِم َن
آم َن ،ألََّنهُ ْم َل ْم َي ُك ُ
اب :أََّنهُ َي ْنَب ِغي أ ْ
ون اْل ِكتَ َ
ونوا َب ْع ُد َي ْع ِرفُ َ
اْل َق ْب ِرَ ،وَأرَى َف َ
َن َيقُ َ
ضا ِإَلى مو ِ
األَمو ِ
ضى التِّْل ِمي َذ ِ
ت َو ِاق َف ًة ِع ْن َد اْل َق ْب ِر
ض ِع ِه َما .أ َّ
َما َم ْرَي ُم َف َك َان ْ
ان أ َْي ً
اتَ .ف َم َ
َْ
َْ
ِ
ِ
ِ
ت مالَ َك ْي ِن ِبثَِي ٍ
ِ
ِ
اب بِيضٍ
ِ
ت إلَى اْلقَ ْبر ،فََن َ
يما ه َي تَْبكي ْان َحَن ْ
ظ َر ْ َ
َخ ِارًجا تَْبكيَ .وف َ
َج ِالس ْي ِن و ِ
الر ِ
وعا.
اح ًدا ِع ْن َد َّأ
اآلخ َر ِع ْن َد ِّ
الر ْجلَ ْي ِنَ ،ح ْي ُ
ان َج َس ُد َي ُسو َ
ْس َو َ
ض ً
ع َم ْو ُ
ث َك َ
َ َ
ِ
ِ
ِ
َعلَ ُم
ت لَهُ َماِ« :إَّنهُ ْم أ َ
ين؟» قَالَ ْ
ت أْ
َخ ُذوا َسيِّديَ ،ولَ ْس ُ
ام َأرَةُ ،ل َما َذا تَْبك َ
فَ َقاالَ لَهَاَ« :يا ْ
ت ِإلَى اْلور ِ
اءَ ،فَن َ
ت َي ُسو َ
ظ َر ْ
ت ه َذا اْلتَ َفتَ ْ
ض ُعوهُ َولَ َّما َقالَ ْ
ع َوا ِق ًفاَ ،ولَ ْم تَ ْعلَ ْم أََّنهُ
أ َْي َن َو َ
ََ
ِ
ِ
ين؟ َم ْن تَ ْ
ين؟» َف َ
َي ُسوعُ َ .ق َ
ظَّن ْ
ت تِْل َك أََّنهُ
طلُبِ َ
ام َأرَةُ ،ل َما َذا تَْبك َ
ال َلهَا َي ُسوعَُ« :يا ْ
ض ْعتَهَُ ،وأََنا
ت َلهَُ« :يا َسي ُ
اْل ُب ْستَانِ ُّيَ ،ف َقاَل ْ
ت أ َْن َ
ِّدِ ،إ ْن ُك ْن َ
ت َق ْد َح َمْلتَهُ َف ُق ْل ِلي أ َْي َن َو َ
ِ
َِّ
يرهُ:
آخ ُذهُ ».قَ َ
ت تِْل َك َوقَالَ ْ
ال لَهَا َي ُسوعَُ« :يا َم ْرَي ُم» فَاْلتَفَتَ ْ
ُ
ت لَهَُ « :ربُّونِي!» الذي تَ ْفس ُ
ال لَها َيسوعُ« :الَ َتْل ِم ِس ِيني ألَِّني لَم أَصع ْد َبع ُد ِإلَى أَبِي .و ِ
ِّ
لك ِن ا ْذ َهبِي
ْ َْ ْ
َيا ُم َعل ُم .قَ َ َ ُ
َ
ت َم ْرَي ُم
اء ْ
ِإلَى ِإ ْخ َوتِي َوقُوِلي لَهُ ْمِ :إِّني أ ْ
َص َع ُد ِإلَى أَبِي َوأَبِي ُك ْم َوِال ِهي َوِال ِه ُك ْم َ ».ف َج َ
ال ِمي َذ أََّنها أر ِ
الر َّ
ال َلهَا ه َذا.
َت َّ
َخَب َر ِت التَّ َ
بَ ،وأََّنهُ َق َ
اْل َم ْج َدِلَّيةُ َوأ ْ
َ َ
التأمل اإلنجيلي:

حقيقة موت المسيح ودفنه ،وظهوراته والقبر الفارغ تؤ ّكد كلّها مجتمعة قيامته.

فداء عن خطايا البشرية جمعاء،
فيسوع ،ابن اهلل
ّ
المتجسد ،مات على الصليب ً
وصالح اهلل بدمه مع ك ّل إنسان ،لكي نعيش المصالحة مع اهلل ومع بعضنا

اإللهية فينا .هذه أبعاد
البعض؛ وقام لتبريرنا واعطائنا الحياة الجديدة ،هي الحياة
ّ

أتطلبن يسوع الناصري
إعالن المالك للنسوة في فجر أحد القيامة" :ال تخ ْفن.
ْ
صلب؟ لقد قام وليس هو هنا "(مر )2 :02هذه شهادة المالك للنسوة .لكن
الذي ُ
القيامة في األساس هي شهادة اهلل عن يسوع المسيح ،يؤ ّكدها بطرس

الرسول بقوله" :يسوع الناصري الذي قتلوه إذ علّقوه على خشبة ،أقامه اهلل في
اليوم الثالث ،ونحن شهود على ذلك" (أعمال 26 :6؛ " )01-23 :01أقامه اهلل

الروحية
من بين األموات وجعله ضمانة لنا" (أعمال  ،)20 :01ضمانة لقيامتنا
ّ

الحسية بقيامة األجساد ،وضمانة لحقيقة المسيح وألصالة شخصه
بالتوبة ،و ّ
تستمر في العالم بعمل الروح القدس الذي "يب ّكت العالم
ورسالته .هذه الضمانة
ّ

ألنه مضى إلى أبيه،
ألنهم ال يؤمنون بيسوع ،وعلى صالحه ّ
على الخطيئة ّ
الشر في هذا العالم قد ُحكم عليه" (يو.)00-3 :02
وعلى الدينونة ّ
ألن سيد ّ
أن قيامة المسيح هي األساس الذي يقوم عليه بناء اإليمان
يعتبر القديس بولس ّ

ولكنا شهودًا كذبة ،ولحسبنا
المسيحي" :لو لم يقم المسيح ،لكان إيماننا باط ً
الّ ،
البنوة
نفوسنا أشقى الناس .المسيح بقيامته ،أصبح سالمنا (أف  )00 :6وأساس ّ

األخوة بين الناس .فمن بعد قيامته وفي ظهوراته راح يستعمل لفظة األخوة
هلل و ّ
البنوة والسالم .لمريم المجدلية التي كانت تبكي أمام قبره ،صباح أحد القيامة،
و ّ
ظهَ َر لها ،قال" :إذهبي إلى أخوتي ،وقولي لهمّ :إني صاعد إلى أبي
وَ
وأبيكم ،إلهي والهكم".
أجل لقد أصبح الرب يسوع المسيح لجميع الناس أخا ،وبالمسيح ابن اهلل األزلي

أصبح جميع المؤمنين أبناء هلل .بهذه الهوية نحن نؤمن ،وفي سبيلها نعمل،
ِّ
ِّ
مرة كان يظهر لرسله ،على مدى أربعين يوماً ،كان يبادرهم
واياها ُنعلم وفي كل ّ
بتحية" :السالم معكم"(يو 01 :61و )62وكان مع سالمه بعطيهم الطمأنينة
شددهم في
وي ّ
ويجري اآلياتُ ،
والسكينة الداخلية ،وينتزع من قلوبهم الخوفُ ،
رسالتهم .سالم المسيح هو ثقافتنا التي ننشرها ،وخيارنا الدائم الذي نتقيَّد بهَّ ،
ألن

البنوة هلل نحقّقها بأفعال ومبادرات السالم ،عمالً بقول المسيح الرب" :طوبى
ّ
دعون “ قيامة المسيح من الموت هي ضمانة
لفاعلي السالم ،فهؤالء أبناء اهلل ُي َ

حاضر في الكنيسة،
الشر .المسيح حي :
قيامة القلوب من موت الخطيئة و ّ
ٌ

وفاع ٌل في العالم حتى نهاية األزمنة (متى  .)61 :63حاضر وفاعل بكالمه
القدوس
سر القربان ،وبنعمة األسرار ،وبروحه
الحي ّ
الحي ،وبجسده ودمه في ّ
ّ
ّ
الذي يحقّق في المؤمنين ثمار الفداء والخالص المسيح القائم من الموت قريب
الرب الذي "هو كائن ،وكان وسيأتي" والذي
من ك ّل إنسان ،ومعاصر له .فهو
ّ

الرب يسوع "(رؤيا
تناديه الكنيسة وك ّل مؤمن ومؤمنة ،في ك ّل يوم  :تعالّ ،أيها ّ
 )61 :66ولك المجد والتسبيح أبد الدهور آمين.
نشهد بأسرِع ٍ
وقت ُم ْم ٍ
كن قيام َة شرِقنا
أن
األكبر و
أُمنيتنا في هذا العيد
َ
ُ
األعمق هي ْ
ُ
ُمنا العذر ِ
ِ
حلقة الع ْن ِ
ِ
ِ
ِ
العز ِ
اء
العدالة
السالم و
الدخول في َزَم ِن
ف و
يز من
بشفاع ِة أ ِّ
َ
ُ
ِ
مريم ،أ ُِّم الر ِ
فاألشياء
الرحمة .إذن إن كان أحد في المسيح فهو خليقة جديدة،
أفة و
ُ
َ
َّ
صار َجديداَ .فباسم المجلس الملي واللجان
القديمة قد مضت ،وهوذا ال ُكل قد
َ
أحر التهاني
العاملة في كاتدرائية مار يعقوب والشعب السرياني العزيز نقدم َّ
القلبية ِ
بعيد القيامة المظفرة إلى قداسة سيدنا البطريرك مار أغناطيوس أفرام
الثاني الكلي الطوبى والى نيافة الحير الجليل مار أثناسيوس إيليا باهي النائب
البطريركي ألبرشية كندا الجزيل االحترام والى كاهننا الفاضل األب كميل اسحق
ِ
األفاضل ،متمنين لهم دوام الصحة والعافية والعمر
ولسائر كهنة األبرشية اآلباء
ع القائم منتص ًار على المو ِت و ِ
الشر
المديد بالتوفيق والنجاح ،راجين من الرب يسو َ
ورذيلة ِ
ٍ
ٍ
وح ٍ
وم ٍ
وعداوٍة بين
كر
رب َ
وح ٍقد َ
والخطيئة أن َيدفُ َن في األرض ُكل ُخبث َ
ِ
الدول فيسود السالم واالزدهار في العالم وكندا العزيزة والسيما في
الناس ،وبين

يتألم.
شرقنا الحبيب الذي ْ

ܡܫܝܚܐ ܩܡ ܫܪܝܪܐܬܝ ܩܡ .المسيح قام حقا قام

 +في يوم السبت الواقع في  62نيسان  6102انتقلت إلى األخدار السماوية

المرحومة جميلة رزقو زوجة المرحوم إيليا فارس كنعو ،للفقيدة الرحمة الواسعة،

وألوالدها واخوتها وأحفادها ،ولجميع األهل لهم الصبر والعزاء والسلوان.
 +لمتابعة النشرة عبر األنترنيت الرجاء زيارة موقع الكنيسة بإشراف
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