أحبائي أبناء الكنيسة املباركني 2020
سالم لكم يو١٩ :٢٠
أحباىئ أبناء الكنيسة املباركني
أخرستوس آنستى آليسوس آنستى
املسيح قام حقاً قام
نبتهج وتتهلل قلوبنا باالحتفال بعيد قيامة ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع املسيح.
+قيامة املسيح انتصار عىل املوت “باملوت داس املوت والذين يف القبور أنعم عليهم بالحياة األبدية”.
+قيامة املسيح انتصار عىل الخطية .فاملسيح تأمل ومات عىل الصليب وقام “ليبطل الخطية بذبيحة نفسه” عب.٢٦ :٩
+قيامة املسيح انتصار عىل العداوة ومصالحة لإلنسان مع الله “أي أن الله كان يف املسيح مصالحاً العامل لنفسه غري حاسب لهم
خطاياهم” ٢كو.١٩ :٥
+قيامة املسيح انتصار عىل األشياء العتيقة وبداية حياة جديدة “إذا كان أحد يف املسيح فهو خليقة جديدة .األشياء العتيقة قد
مضت ،هو ذا الكل قد صار جديدا ً” ٢كو.١٧ :٥
أحبايئ
يأيت احتفالنا بعيد القيامة هذا العام يف ظروف مختلفة وبطريقة مختلفة عن كل عام .يأيت احتفالنا والعامل كله يعاين من انتشار
وباء الفريوس كوفيد  ١٩املعروف بفريوس كورونا وما سببه من خسائر يف األرواح باآلالف يف العامل كله مع تأثريات اقتصادية وصحية
واجتامعية عديدة وما تبعه من قواعد مشددة للوقاية من اإلصابة ومنع انتشاره ومنها منع التجمعات .هذا أدي إىل أننا نحتفل بعيد
القيامة هذا العام بطريقة مختلفة  .نحتفل ونفرح بقيامة مخلصنا ونحن يف بيوتنا وليس يف كنائسنا كام أعتدنا كل عام.
لذا دعنا نتذكر تالميذ املسيح األطهار وكيف وأين فرحوا بقيامة املسيح؟
لقد أخرب املسيح تالميذه عن صلبه وقيامته وطلب منهم أن يذهبوا إىل الجليل ليلتقي بهم بعد القيامة ،فقبيل صلبه فكام يذكر
القديس متي “حينئذ قال لهم يسوع“ :كلكم تشكون َّيف يف هذه الليلة ألنه مكتوب :أين أرضب الراعي فتتبد خراف الرعية .ولكن
بعد قيامي أسبقكم إىل الجليل” مت .٣٢ -٣١ :٢٦وبعد القيامة عندما التقي املسيح مبريم املجدلية ومريم األخرى فقال لهام يسوع
“ال تخافا أذهبا قوال ألخويت أن يذهبوا إىل الجليل وهناك يرونني” مت .١٠ :٢٧يف البداية مل يذهب التالميذ إىل الجليل بل كام يذكر
القديس لوقا أن تلميذي عمواس بعد أن التقيا باملسيح “فقاما يف تلك الساعة ورجعا إىل أورشليم ووجدا األحد عرش مجتمعني” لو:٢٤
1

 .٢٣وقد كشف القديس يوحنا سبب عدم ذهابهم إىل الجليل “وملا كانت عشية ذلك اليوم وهو أول األسبوع وكانت األبواب مغلقة
حيث كان التالميذ مجتمعني لسبب الخوف من اليهود” يو .١٩ :٢٠التالميذ مل يستطيعوا أن يذهبوا للقاء املسيح القائم من األموات يف
الجليل ولكنهم بقوا يف العلية يف أورشليم واألبواب مغلقة بسبب الخوف .فامذا فعل مسيحنا املحب؟ “جاء يسوع ووقف يف الوسط
وقال لهم “سالم لكم” وملا قال هذا أراهم يديه وجنبه ففرح التالميذ إذ رأوا الرب” يو.٢٠ -١٩ :٢٠
نحن هذا العام غري قادرين أن نذهب للكنيسة لنلتقي مسيحنا الحي القائم من األموات ونفرح معه ومعاً بقيامته املجيدة لسبب
الخوف من انتشار هذا الوباء.
لكننا بإميان ويقني نثق أن املسيح املحب يأيت إلينا يف بيوتنا ليقول لكل أرسة مجتمعة معاً “سالم لكم” ويظهر لنا قوة قيامته املجيدة
فنفرح جميعاً إذ نري الرب القوي الجبار القادر عىل كل يشء معنا يف كل حني ويف كل مكان .وكام ظهر للتالميذ يف أماكن متعددة ملدة
أربعني يوماً يهبنا أن نحتفل بقيامته املقدسة طوال الخامسني املقدسة يف كنائسنا وبيوتنا ويف كل مكان.
أحبايئ
قيامة املسيح تهبنا رجاء أنه مهام طال الظالم فالنور سوف يرشق كام أرشق علينا بنور قيامته املجيدة .لنتذكر املرأة الشومنية وإميانها
القوي التي عندما سمح الله مبوت أبنها وذهبت بإميان إىل اليشع النبي وعندما سئلت “اسالم لك؟ اسالم لزوجك؟ اسالم للولد؟ فقالت
سالم” ٢مل .٢٦ :٤قالت سالم للولد رغم أنه كان ميتاً وكانت نفسها مرة وحزينة ولكنها كانت تري ما مل يُرِي .كانت تري بعني اإلميان
أبنها حياً .لقد ذكر القديس بولس هذه املرأة ضمن ابطال اإلميان قائالً “أخذت نساء أمواتهن بقيامة” عب.٣٥ :١١
كام قيل عن مويس النبي “باإلميان ترك مرص غري خائف من غضب امللك ألنه تشدد وكأنه يري من ال يري” عب .٢٧ :١١ليهبنا مسيحنا
الحي املحب بقوة قيامته املجيدة أن نتشدد يف هذه األيام ليك نري تلك األحداث املؤملة من خالل الله فنفرح ألننا نري يده الحانية
وهي تحول الرش إيل خري والحزن إيل فرح واملرض إىل شفاء واملوت إيل حياة.
نصيل ألجل سالم العامل كله وألجل سالم الكنيسة وألجل أبينا الحبيب قداسة البابا توارضوس الثاين.
وكل عام وأنتم بخري
األنبا رسابيون
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