
 
 يوم الفصح الجديد

 قيامتك  

 !موكب  يوم لرب العظيم

 !؟من يقف أمام قوى قيامتك

 .،  فتبدد كل موكب مقدس للربرل القبخ تغلق  على السيد المسيح داي تكاتفت كل القوى لك

د ثالثـة   ه  بع  يا سيد قد تذكرنا أن ذلك المضل قال وهو حى أن          :  نة والفريسيون إلى بيالطس قائلين    اجتمع رؤساء الكه  "

.  يقولوا للشعب انه قـام مـن األمـوات        فمر بضبط القبر إلى اليوم الثالث لئال يأتى  تالميذه ليال  ويسرقوه و             . أيام أقوم 

 ).64 -62 -27مت " (الضاللة  األخيرة  أشر من األولىفتكون 

هذا اكـدوا  للسـلطات  كمـا         بعملهم  .  دةلم تدرك هذه القوى أن كل مقاومة  تؤول باالكثر شهادة  لك ولقيامتك المجي              

 ،  فيدرك الكل انه سبق فعرف انه يقتل  ويقوم فى اليوم لثالثشعب  كله ما قاله السيد قبل موتهلل

اسة المشددة  من البشـر علـى          بالجبروت قبل أن ترفع الحر      ي فجر األحد،  قمت يا مخلص      ي بدء اليوم الثالث،  ف     يف

 ! فى القبر مع جسدك بمحذاتكا،  والمالكان كانلحجر لم يتدحرج  بعد لم ينفك بعد،  واقمت والختم قائم. قبالك

 . األحد  موكبا بعد لموكب القيامةصار

ن يتوقفون  عن كل عمـل         الذى فيه كان المؤمنو     ي الرب العظيم انتهى السبت  الحرف      قيامتك حولت يوم األحد  إلى يوم      

كـل الحيـاة   تتوقـف  .   بيته وكأنه حبيس أرضه وممتلكاته،  فال ينتقل أحد  اكثر من ميل أو ميلين حولوعن كل سفر 

رسة عمل الرب  بكل وبغير  انقطاع،         حيث ال يتوقف المؤمنون عن مما      ياآلن جاء السبت الروح   . اليومية  بالنسبة  لهم    

 تبلـغ جناحى  الروح لتطير  و     بكما  ث تركض قلوبهم منطلقة     ه ال يمتنع المؤمنون عن السفر حي      في.  بفرح  وبهجة القلب   

 !وعرش الرب  يترقب  انطالقها إليه،  إلى السماء حيث  أبوابها مفتوحة

تنطلق  نفوسـهم  مـع قلـوبهم         .   يمارس المؤمنون الحياة  المقامة     ،  حيث  وم األحد  عربون يوم الرب العظيم      صار ي 

 األجساد أيضا،  فيشـترك      لقيامة  حيث تتبعها   ،  على رجاء يوم ا     يسهم مع البكر القائم من األموات     وافكارهم وكل أحساس  

 ! المجد االبدىيالجسد مع النفس ف



إلى موكب القيامة الحاضرة كل يـوم،   حولت كنيستك . جهربتنا كلها إلى  يوم الرب المب      غقيامتك يامخلصى حولت  أيام      

 .تحت قيادة  واهب القيامة ذاته

  موكب القلة االمينة -1

محبة وشجاعة   ا،  يمثل قلة قليله أمينة سخية        غني  رجالً يأى أشعياء النب  امة السيدالمسيح ر   عاما  من قي    730 يوالقبل ح 

 : 53إش " (   عنـد موتـه   يوجعل مع االشرار قبره،  ومع غن      :  "سيح الذى لن يصيبه فساد فقال     تفتح قرها لجسد  الم    

9.( 

 :تحقق هذا فعال كقول االنجيل متى

فهذا تقـدم إلـى بـيالطس       . وكان هو أيضا  تلميذا ليسوع     .  ف من الرامة اسمه يوس    يا كان  المساء جاء رجل غن      ولم"

ومريم األخرى  جالسـتين عنـد       وكانت هناك مريم المجدلية       ... فأمر بيالطس حينئذ أن يعطى الجسد     ،    وطلب  يسوع  

 ).61 -57: 27مت " ( القبر

جد رجل واحد مخفى  يتقـدم       ،  لكنه و   ، وهرب التالميذ خوفا   تكريم  للمسيح  المصلوب    تكاتفت قوى الشر لتحطيم  كل       

رب ويحوط  بـه      لا الذى تحول كما إلى سماء يسكنها         قره ي الرب القدوس  ويتمتع بتكريمه  ف       إلى بيالطس ليكفن جسد   

،  هذا   اهم يحملون جسد الرب ويكرمونه    . من مقاومة العالم كله لهم      ال تخف  ي موكب القلة األمينة الت    إنه يمثل   . مالئكته

 !اخلية إلى سماء يقطنها السمائيونرهم الدالذى يحول حتى مقاب

"   كله ضـدك يـا أثناسـيوس       العالم: "قيل له  يا  البابا اثناسيوس الرسولى  الذ      من بين هذه القلة التى لن يخلو جيل منه        

 ! ولم يبال بهجوم  العالم كله ضده قلبهيلقد حمل جسد الرب كما ف".  وانا ضد العالم "فأجاب  

تحمل جسـدك فـى     !    أمينة يهاجمها العالم بال توقف       يمثل قلة  ي القدوس  خلقت هذا الموكب العجيب،  الذ        قيامتك أيها 

 !مة الغالبة للموت والمحطمة للخوفداخلها  بقوى القيا

  موكب الغنائم السماوية -2

جحـيم   انطلق مـن ال يموكب آخر  خف   با  ، إذ  كل  جيل   ي موكب القلى اإلمينة المجاهدة  ف       يمثل يبينما كان يوسف الرام   

!  لراقدين منذ آدم  إلى لحظات موتـه       من يستطيع  ان يعبر عن مشاعر كل المؤمنين  ا          .  عندما دخلت روح المسيح اليه    

تكشفت له  .  الحمل مخلصهم    يجيال استبلته بالترنيمة الجديدة، تسبح    طفال عبر األ  لوف الوف من الرجال والنساء  واأل      ا

 يكن ممكنـا  ،  وتحول الجحيم إلى فرح مجيد لهم لم     هم السابقة من معنى  التفوا حوله      ما لحيات ،  وادركوا     االلهية األسرار

 أبناء وبنـات   ،  محوال األسرى  الىفقد كسر المخلص متاريسه النحاسية،  وحمل كل هذا النائم         ،  للجحيم أن يحبسهم بعد   

 !إلى فردوسهمقدمته  اللص اليمين   يوفانطلق بهم ليحملهم .  اهللا المقدسين فيه

 .موكب دائم الحركة -3

ذا جاءت القيامـة     ،  ل   الجسد  الميت لم يفارقه اللهوت        واهب الحياة لكن  "  القيامة  " ظن  القبر  انه قادر  أن يغلق على           

 (    )  سلطان  أن أضعها ولى سلطان آخذها يل: " القبر،  القائليبقوة الراقد  ف

.   وكان الباب مغلقا والخـتم قائمـا        ،بقوته قام المسيح من االموات    .  تها إرادة االبن   بذا ي كمطيع بارادة أبيه الذى ه     قام  

 !السماء بعثت مالكا عنها،  واألرض ترلزلت،  والحراس سقطوا. لكن بقيامته تحرك  الكل

بقـوة  ت  ويتمتعـوا      يلتقوا بالقائم من األموا    يقيامته حركت قبلوب موكب جديد هو موكب المريمات وبعض الرسل  لك           

 . الجليلي بهم فينسوة  ان يشرن التالميذ حيث يلتق،  وطلب من الهر السيد له  عند القبرظ.  قيامته بوهجتها

، ية عمواس كانا يتحدثان عن قيامته      الطريق إذ كان تلميذان  يسيران نحو قر        يلم يكن ما يشغلهم سوى قيامته،  حتى  ف         

 .كة معه  ليختبرها الحياة المقامةالكتب وفتح اذهانهما ووهبهما  الشرفالتقى بهما القائم من االموات وحاورهما من  
                  

 . اليوم الثالثي  قمت في صلبت يامخلصى، ومن أجلي من أجل

 .قيامتك حطمت  كل مقاومة الشرير 

 ! حياة النصرة حتى على الموتنيقيامتك وهبت 



 !يام غربتى إلى سبت للربقيامتك حولت أ 

 ،  كلها راحة حقةيصارت أيام

 ، يفرح بها اآلب السماوى

 .اعطك بال انق لممارسة عملد الجهايوأجد  مسرتى ف

 ! سفر سبت حقيقىيرت مسيرة حياتى ه صا

 البوضع حدود  مكانية للسفر،

 .السماء عينهاالنفس كما إلى القه طبل بان

 . احضانكي استراح فيقلب

 !يع قلب راحته فيك م  ليجديتى يرحل جسدم

 ، ارتفعت على الصليب وسط النهار

 . وقدمت الخالص للجميع عالنية

 . فجر األحديقيامتك تمت ف

 .   االلتصاقي لن يتمتع بها إال من يشته

 ! تتمتع ببهجة قيامتكي تطلبك لكينفس

 ،  الجحيم ادركوا كمال قوى قيامتكي فيآبائ 

 . ت إليه لتحملهم على منكبيكزلنعندما 

 !نائم متهللة تتمتع بفردوسكلتهم غحم

 . نصيب معهميليكن ل

 . يلتحضم  كل متاريس الهاوية وتطلقن

 . ي  وتلتهمني على منكبيك، فال  تقترب الحية إليلتحملن

 .ي إلى أعماقك،  فال يتعرف الموت عليلتدخل ب

 !؟ محفوظة بين يديكي وهيمن يقدر ان يحبس نفس

 . قواتها  لحسابكركت السمائيين فتحعرقيامتك  هزت مشا 

 ،قيامتك زلزلت  األرض

 . فتصير سماءيلتزلزل أرض

 ،ت الحراسهلقيامتك اذ

 !؟ي يا مقيم نفسيمن يقدر بعد ان يقاومن

 ،قيامتك شغلت المريمات والتالميذ

 ! بك يا ايها القيامة المجيدةي ببهجتها حتى التقيليلتهب قلب
 

 


