
 رسالة عيد القيامة المجيد مايو ٢٠٢١
 لماذا تطلبن الحي بين االموات"لو ٢٤ :٥"   

أخرستوس آنستي     آليسوس آنستي 
املسيح قام     حقا قام 

احبائي ابناء الكنيسة املباركي 
يـسـعدنـي أن أهـنـئـكـم جـمـيـعـاً بـعـيـد الـقـيـامـة اجملـيـد  مـتـمـنـيـاً لـكـم عـيـداً سـعـيـداً مـبـاركـاً مـشـمـولـي بـنـعـمـة إلـهـنـا ومـحـفـوظـي بـقـوة قـيـامـتـه 
اجملـيـدة. نـبـدا احـتـفـالـنـا بـشـكـر الـهـنـا الـصـالـح احلـي الـقـوي الـذي مـنـحـنـا ان نـحـتـفـل بـقـيـامـتـة ف كـنـائـسـنـا واجـازنـا بـقـوة قـيـامـتـة ضـيـقـة 

الوباء واخرجنا الي الراحة طالبي ان ينعم بالسالم والشفاء للعالم  ويجعل ابواب الكنائس دائما مفتوحة للجميع. 
حـسـب إجنـيـل قـداس عـيـد الـقـيـامـة ذهـبـت مـري اجملـدلـيـة إلـي الـقـبـر تـبـكـي مـعـتـقـدة كـمـا قـالـت "أنـهـم أخـذوا سـيـدي ولـسـت أعـلـم أيـن 
وضـعـوه" يـو٢٠: ١٣ وعـنـدمـا نـظـرت الـرب يـسـوع الـقـائـم مـن األمـوات ولـم تـعـرفـه وظـنـتـه أنـه الـبـسـتـانـي, "قـال لـهـا يـسـوع: يـا إمـراه ملـاذا 
تـبـكـي? مـن تـطـلـبـي?" يـو٢٠: ١٥. وعـنـدمـا ذهـبـت الـنـسـوة حـامـالت الـطـيـب إلـي الـقـبـر ودخـلـن الـقـبـر ولـم يـجـدن جـسـد الـرب يـسـوع  
ظـهـر لـهـن مـالكـان "وإذ كـن خـائـفـات ومـنـكـسـات وجـوهـن إلـى األرض قـاال لـهـن "ملـاذا تـطـلـب احلـي بـي األمـوات? لـيـس هـو هـنـا 

ولكنه قام" لو٢٤: ٥.  
االنسان يبكي ويخاف ويضطرب وينكس رأسه إلى األرض عندما ال يعرف كيف يطلب أو يطلب الطلب اخلطأ.  

مـري اجملـدلـيـة كـانـت تـبـحـث عـن جـسـد يـسـوع ولـم تـسـتـطـيـع أن تـدرك أن الـقـبـر الـفـارغ عـالمـة الـقـيـامـة وكـيـف حـول الـرب يـسـوع الـقـبـر 
الذي هو رمز للموت إلى رمز للحياة وكذلك النسوة أيضاً ذهب يطلب احلي بي األموات. 

الـسـيـد املـسـيـح قـال لـتـالمـيـذه "احلـق احلـق أقـول لـكـم أن كـل مـا طـلـبـتـم مـن اآلب بـاسـمـي يـعـطـيـكـم. إلـى اآلن لـم تـطـلـبـوا شـيـئـاً بـاسـمـي 
اطـلـبـوا تـأخـذوا, لـيـكـون فـرحـكـم كـامـالً" يـو١٦: ٢٣- ٢٤. قـال الـرب يـسـوع لـتـالمـيـذه قـبـل الـصـلـب "فـأنـتـم كـذلـك عـنـدكـم اآلن حـزن 
ولـكـنـي سـأراكـم أيـضـاً فـتـفـرح قـلـوبـكـم وال يـنـزع أحـد فـرحـكـم مـنـكـم وف ذلـك الـيـوم ال تـسـألـونـي شـيـئـاً" يـو١٦: ٢٢- ٢٣. ذلـك الـيـوم 
هـو يـوم الـقـيـامـة. فـعـنـدمـا ظـهـر الـسـيـد املـسـيـح الـقـائـم مـن األمـوات يـذكـر الـكـتـاب املـقـدس "ملـا قـال هـذا أرآهـم يـديـه وجـنـبـه فـفـرح 

التالميذ إذ رأوا الرب" يو٢٠: ٢٠. 
أحبائي 
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نـحـن نـفـرح بـقـيـامـة إلـهـنـا الـصـالـح الـذي بـاملـوت داس املـوت والـذيـن ف الـقـبـور أنـعـم عـلـيـهـم بـاحلـيـاة األبـديـة ولـكـن الـفـرح احلـقـيـقـي أن 
نـطـلـب بـاسـم املـسـيـح لـيـكـون فـرحـنـا فـرحـاً كـامـالً.  مـري اجملـلـيـة كـانـت تـطـلـب احلـي بـي األمـوات وكـانـت تـبـحـث عـن جـسـد الـرب 

يسوع ولم تستطيع أن تدرك أنه قام لذلك لم تفرح بل كانت تبكي. 
إن كنا نبحث عن املسيح بي أمور هذا العالم الفانية, 

إن كنا نبحث عن املسيح لكي يهبنا أمور أرضية, 
إن كنا نبحث عن املسيح ليقيم مملكة أرضية, 

فأننا حتماً سوف نحزن ونبكي. 
لـقـد وعـد الـسـيـد املـسـيـح تـالمـيـذه يـأتـي ويـأخـذهـم ال أن يـأتـي لـيـكـون مـعـهـم عـلـى األرض "أنـا أمـضـي ألعـد لـكـم مـكـانـاً وإن مـضـيـت 

وأعددت لكم مكاناً آتي أيضاً وأخذكم إليّ, حتي حيث أكون أنا تكونون أنتم أيضاً" يو١٤: ٢- ٣. 
أحبائي 

ونـحـن نـحـتـفـل بـقـيـامـة الـرب يـسـوع لـنـرفـع قـلـوبـنـا وعـقـولـنـا إلـى فـوق مـتـذكـريـن قـول الـقـديـس بـولـس "فـإن كـنـتـم قـد قـمـتـم مـع املـسـيـح 
فـأطـلـبـوا مـا فـوق, حـيـث املـسـيـح جـالـس عـن ميـي ال, اهـتـمـوا مبـا فـوق ال مبـا عـلـي األرض ألنـكـم قـد مـتـم وحـيـاتـكـم مـسـتـتـرة مـع 

املسيح ف ال" كولوسي ٣: ١- ٣. 
االحـتـفـال احلـقـيـقـي بـالـقـيـامـة هـو االحـتـفـال بـاحلـيـاة اجلـديـدة "ال الـذي هـو غـنـي ف الـرحـمـة, مـن أجـل مـحـبـتـه الـكـثـيـرة الـتـي أحـبـنـا 
بـهـا ونـحـن أمـوات بـاخلـطـايـا أحـيـانـا مـع املـسـيـح- بـالـنـعـمـة أنـتـم مـخـلـصـون – وأقـامـنـا مـعـه وأجـلـسـنـا مـعـه ف الـسـمـويـات ف املـسـيـح يـسـوع" 
أفـس٢: ٤- ٦. أنـهـا احلـيـاة اجلـديـدة ف املـسـيـح يـسـوع. عـلـيـنـا أن جنـاهـد ف حـيـاتـنـا ونـزرع زرعـاً جـيـداً لـنـحـصـد ثـمـاراً طـيـبـة. فـالـقـديـس 
بـولـس يـقـول "فـإن الـذي يـزرعـه اإلنـسـان إيـاه يـحـصـد أيـضـاً. ألن مـن يـزرع جلـسـده فـمـن اجلـسـد يـحـصـد فـسـاداً, ومـن يـزرع لـلـروح فـمـن 
الـروح يـحـصـد حـيـاة أبـديـة" غـال٦: ٧- ٨. عـلـيـنـا أن ال نـطـلـب طـلـبـاً رديـئـاً فـكـمـا يـحـذرنـا الـقـديـس يـعـقـوب "تـطـلـبـون ولـسـتـم تـأخـذون 

ألنكم تطلبون ردياً لكي تنفقوا ف لذاتكم" يع٤: ٣. 
أعـظـم شـيء يـطـلـبـه اإلنـسـان أن يـطـلـب احلـكـمـة فـاإلنـسـان احلـكـيـم يـعـمـل ألجـل أبـديـتـه دائـمـاً "إن كـان أحـد تـعـوزه حـكـمـة فـلـيـطـلـب 

من ال الذي يعطي اجلميع بسخاء وال يعير, فسيعطي له ولكن ليطلب بإميان غير مرتاب البتة" يع١: ٥. 
عـلـيـنـا أن النـطـلـب احلـي بـي األمـوات وال نـطـلـب أمـور هـذا الـعـالـم بـل نـطـلـب أن يـهـبـنـا إلـهـنـا احلـكـمـة مـفـتـديـن الـوقـت ألن األيـام 

شريرة.  
نصلي الجل سالم الكنيسة والعالم وليرفع الهنا الصالح هذا الوباء عن العالم . 

نصلي الجل ابينا وراعينا احلبيب قداسة البابا تواضروس. 
نصلي الجل نياح نفوس املنتقلي وشفاء املرضي وعزاء املتاملي املتضايقي. 

وكل عام وأنتم جميعاً بخير 
األنبا سرابيون
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