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 2019رسالة عيد القيامة 

 القيامة رجاؤنا األعظم
 قام. حًقا قام. هذا هو رجاؤنا األعظم. املسيح  

املسيٌح لقٌب، وليس امسًا شخصًيا. االسم الشخصي للرب هو يسوع، أي "يهوه  
حسبببببببب األابببببببا الح،اف. أما املسبببببببيح، اهو لقب امللا   الحهد القد ،     ا   خملِّص"

وقد محا الرب هذا اللقب "ملا اليهود" محلًَّقا على الصليب يوم  .يسمى "مسيح الرب"
 على اجللجثة. ب  ل  ا  

قدَّم املسبببببببببيح دما اوا  "زالروو األ ب"، وحسبببببببببب زح   12: 9  الح،انيني  
ل ب  املمسببببببببوو زالروو القدس زحد  روجا  املخطوطات اليونانية "زالروو القدس"، اقد ابببببببب 

مر اببببببببببببببديببًة، وهي محموديببة الببدم   محموديببًة أو ا احملييموتبب   من ميبباه األرد ، واع ، الرب  
 "موديةمح"لكلمة  "اا  ديا"لسب  أدري سبر تر ة زاملناسبدة انن  (، و 39 - 38: 10

،  ال أ  "ديةاببب"تح   ا، ألنا و    ان  الكلمة ليويً "ابببدية"   الم الرب نفسبببا زكلمة 
 .ديد، وتر ة غريدة عن تدزري الحهد اجلالسم "محمودية" لا داللة غري  اايةاس دداهلا زا

نا"  ألجلابببدية يسبببوع هي دما الذي د ا زا السبببماه لكي "يظهر أمام وجا اه 
  وسيط وشفيع ورأس اجلسد الكنيسة، جسده الواحد.(  24: 9 عب 

. صببببببناأمامنا رحلة زدأت زد ول أورشببببببليم لورس الشببببببحب "هوشببببببحنا"، أي  لِّ  
ولكن ليس زصبببوجلا  وتاب، زا مسبببامري وحرزة وتاب شبببو   و ان  زداية اسببب حال  امللا، 

لكي ميلا من على الصببليب، اقد  ان  اوطية كلا جالسببًة على عرمس  امسا املوت  رو 
 وهدم  لا الحرمس. (، ولكن جاه الرب  20: 5
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 موت   "قبببببدوٌس البببببذي ال ميوت". وأل  الالهوت ال ميوت، اقبببببد قبببببازبببببا الرب   
اليت ال كوت  اة  ا احلي ،   اإلنسانية القازلة للموت. وعندما تقاز  ا اوااإلنسانية، ال موت  

، " ما ملك  اوطية   املوت تاوسببببببطو املوت مع احلياة القازلة للموت، ضبببببباع سببببببلطا  
 (.21: 5هكذا منلا زالنحمة واحلق  ال،( للحياة األزدية زيسوع املسيح رزنا"  رو 

  لمات الرب املصلوب: "يا أز اه    على اجللجثة. و ان      اقد سقط املوت   
كو  زالفردوس: "اليوم ت ص  اللِّ  هناية املوت. وجاه وعد   يديا اسببببببب ودع روحي" هي  عال   

محي   الفردوس" وعًدا ممن ميلا حياتا "ب سبببببببببلطا  أ  أضبببببببببحها وسبببببببببلطا  أ    ذها 
ا"  يو  حها من . وقدا هذه الكلمات: "ليس أحٌد يأ ذها م ، زا أنا أضبب(18: 10أيضببً
ُ  ا ر ضبببب   عليا، زا جاه حرًا ليموت  الرب كن الم ي (.17: 10 ايت"  يو  ضببببحية  ٍرو

لبب ب  حرًا، وال تألال  ببا الكنبباوس األرؤو  سببببببببببببببيببة رغم تنوعهببا ت  ببد  لببا   تراتيبا  وابببببببببببببب 
ا واببببلوات اسببببدوع الدصببببخة . اقد "تأمل واببببلب زنرادتا"  أل  تقدمة احملدة ال تكو  ارضببببً

ا، حيبب ث ال حمدببة حقيقيببة وال طبباعببة حقيقيببة زببدو  حريببة اإلرادة وحريببة وقسببببببببببببببرًا و رغببامببً
 اال  يار.

ك وٌب ... م قال الرب لآلب: "هنذا أجئ   -حسببب ال دزري-و  املشببورة اإلهلية  
(، ومن يحمببا  رادة ا ب هو واحببٌد مع ا ب 7: 10ع  ألاحببا  رادتببا يببا اه"  عببب 

 .(30: 10 يو 

ل ب  على الصببببببببليب"يسببببببببوع املسببببببببيح  هلنا احلقيقي    الذي ق د ا  ا الم زنرادتا وابببببببب 
ألجلنا ..."  ال، ة اليت تقال   اببببببببببلوات الدصببببببببببخة املقدسببببببببببة(،  لماٌت قاطحة، االذي 

 .املوت وعرشا ارو   أ  يهدم  ر داا ل ب  هو اإللا احلقيقي  أل  اه وحده هو الق

ياة  ىل ح مات  الذي  زنشبببببببببببر الكراهية واألحقاد وال شبببببببببببي ع، يد ا املوت  ولكن،  
 ؟الكنيسة.  م من وق  ومال وورق وح، وجهد ضاع   اهلجوم على أناس  أزرياه
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 ها تناول يهو ا؟ 

 هيب الفم املحرواة   دالل اسببببببببببببببدوع ا الم تقول  نا تناول، ولكن   ان  عظة  
 .،  رضاًه وتذلًفا لرأيٍّ منفرد  الطدحات احلديثةح ذ ا   هذه الحظة 

 ا.أو نروِّب  رأيً  ؤنا الكنسي دو   درا  لكي ننشر اكرةً ها حنن نحدث زرتا

ودما    ب زيده أ  املسببيح مل يقدم جسببدهو ر هتوَّ ن اسبب مراراً لوهم املحراة قرأنا م  و  
ا "أن  هو اصببببببببببحنا ي  الحلية، مع أ  طرو زا ر اوميس من اببببببببببلوات الدصببببببببببخة ي  د 

الفصبببببح اجلديد هو ازن اه يسبببببوع املسبببببيح ... أل  اإللا الكلمة ابببببار لكم اصبببببًحا ... 
 الذي  لَّص الحامل من الفساد".

ال ميكن أ  يكو  للمسببببببببببببببيح رمأٌل يدل عليا عندما يقول: " ذوا  لوا هذا هو 
جسدي". لقد جاه الرب  لينا  طديب. ألنا مل يأت   لينا  مرضى اقط، زا  موتى. هبذا 
مل يشببببببببف نا حنن املرضببببببببى احسببببببببب، زا أمامنا حنن األموات الذين از لحنا املوت افكنا من 

ار  . ألنا    مل يكن الرب قد شببببببحنيا محا  ىل األزدرزاطاتا. هلذا مات املسببببببيح عنا لكي 
يب  و  أل  املوت سببببقط ق  أقدام املسببببيح الدشببببرية    المها، اكيِّ  لِّص اإلنسببببا ؟ سبببب 

 عظة الساعة الثالثة من يوم اجلمحة الحظيمة(. –"  القديس أؤناسيوس امضطرزً 

اعة السادسة  طرو الس "يا  ا القدرة املنيحة يا سيدنا زصليدا املوت   ألَّ "أزطل  ع   
 من يوم اجلمحة الحظيمة(.

املوت وأزطا عألتا و سبببر شبببو  ا املرة ... يسبببوع هو اإلنسبببا  اجلديد الذي ق ا " 
والحدو األ ري الذي هو الشيطا  قيَّده زالقيود والسالسا"  طرو الساعة ال اسحة من يوم 

 اجلمحة الحظيمة(.

طة أزناه ا   دا ا الكنيسببة وزواسببرأينا  يِّ يفرمس الشببيطا  لنفسببا طريقً ولكننا  
. زال دليا: هرطقة األندا أزيفانيوس هي شبببببر ة الدشبببببر   الفداه اهتاماتٌ  .وزنات الكنيسبببببة
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"  رو  التلا هلوسببٌة  ل د   : 6يقدلها عاقا أل  زولس الرسببول هو القاوا: "مع املسببيح ابب 
 ة الدم".  "ادي ( عن الصليب واملوت والدان والقيامة مع الرب   املحمودية،8 - 1

ل ب  الر ابباحب الرأي املنفرد وزذات األسببلوب االسبب نكاري يك ب  ب مل : "ملا ابب 
ل ب  أل  لكن و  ،يكن زولس قد  من". هذا وجٌا واحد الوجا املقازا احلقيقي هو أنا ابببببببببببببب 

(. واملسيح حييا   زولس أل  زولس ا ل ب  محا، وهذه 21: 1 ايليب  "احلياة هي املسيح"
(، اال شببببببببببببببر ببة حقيقيببة زني اه 18: 2ه اليت تحلو على  ببا شببببببببببببببريحببة  غال هي نحمببة ا

 .(21: 3واإلنسا   ال زالصليب وزالقيامة  غال 

  مو ب االن صبببار ي قدمنا الصبببليب داوًما عندما ينضبببم جديٌد  ىل جسبببد الرب  
، اهلدُو   املحمودية، وي قدم أيقونة القيامة اليت اارت عند الشحب " اة"، اضاع املحىن 

و منبا هو املو بب امللو ي البذي نراه   زبا ر أحبد الشببببببببببببببحبانني   االح فبال أمبام أيقونبات 
 الكنيسة.

 رى، ها هتألم الثقااة الشحدية اإلميا ؟ت   

 د اإلميا :يقال ويحاد، اهو قادر أ  يحيد جملي ورجي  طاملا لدينا تحليمٌ نقطع زأنا 

 نا وملكنا"."لا القوة وال، ة والحألة يا عمانوويا  هل

 عثرة الصليب

.  ا  اليهود يطلدو  skandaloالكلمة اليونانية ال تح  اقط عثرة، زا اضببببببببببببببيحة  
سبببب " ية يونا  النيب" ح :" يًة" أو محجألًة، ولكن ابببار الصبببليب والقيامة مًحا جا املحجألة

 (.29: 12قوال الرب  مىت 

ل ب  يأت  يسبببببببوع مجد  اليونا  هذه "غداوة". مل هعند حكما. يسبببببببوع امللا اببببببب 
جدا طازور، ولكن جاه ليجو  "وادي ٍا املوت"، أعلن يسببببببببببببببوع حمدة ا ب ورمح ا   
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(.  ا  زطرس يوزخ الرب زسبببببببببدب ما قالا عن 31: 9 روب جديد، مث   أورشبببببببببليم  لو 
 (.23 - 22: 16موتا وان هره الرب: "أن  محثرٌة ب ..."  م  

دى س   محار  زالسببالو، زا  ما قعلى اجللجثة ٍهر مصببري اإلنسببانية  لا لي 
حكماه هذا الدهر يطلدو  القوة. وعثرة اإلنسببببببببببانية هي  .زولس اإلنسببببببببببا  "أين احلكيم؟"

 .انكسار القوة واهنيار السلطا  الذي زيداه الحداوة واحلقد يريد أ  ميلا اداومً 

 واملصببببببببببببببلوب، ولكن الصببببببببببببببليب لب  الصببببببببببببببَّ  را  اليهود  مثلهم مثا اليونانيني، و 
 (.24: 1 ور   1لوب هو "قوة اه وحكمة اه"  واملص

ال يألال الصليب ي حدى قسوة اإلنسا ، تلا اليت جتحا  ا قاس  حي قر الصليب  
 ويطحن احملدة زكا  لة  حادة  وحي قر الرمحة.

لقبببب احملروم ولقبببب نحيت ز   وسببببببببببببببحبببادةً  لبببذةً جيبببدو  زح  األ وة أالحظ أ   
 على اجلهببببا وعلى الحمى الروحي وعلى زبببباليببببةً  داللببببةً املهرطق، ولك  أرى  ال اللقدني 

هي زدورها  تلان ال يحراو . االنكفاه، زا على اليرق   وحا الك،ياه واحلكم على م  
لصبببليب من لداس احملدة وتر  الصبببليب، ومن يرت  ا اوم كلم تحرَّى كامً   اتب    اضبببيحة  اِّ 

 حذير الو  الكراهية واوُو ا ا، زث  زفقد القيامة. تلا ا اة اليت تأ ا الكنيسبببة من الد
 أ  اإلجنيا، و  ة أ  الكراهية واوُو هي رسبببببببببببببال  ،داوم من الكاؤوليا وال،وتسببببببببببببب ان ال

أ  جهات  ثرية قاول حمااببببببببببرة الكنيسببببببببببة ، ومل يدر  ه اله مشببببببببببار ة ه اله  نٌب عظيم
ا أ  القدطية وعألهلا عن الحامل. و  الن ماه، ا حضببببببببببببببورنا لديهم ال يح مل يدر  ه اله أيضببببببببببببببً

 ومشار  نا   أي نشاط عاملي ال يح  أننا قولنا عن األرؤو  سية.

ب ن جياهر زا وهو مشببحوٌ  زاليضببال ال الصببليب "عثرًة"، زا "اضببيحًة" لكا م   
 واالن قام. ولكن الصليب هو اس حال  اوال  لكا الحامل.
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لم أننا حيا من تصببببببببببببببلب غري    أحاديث امليكرواو ، و  مقاالت اجلها، ال 
و  زكا اهتام اه اوأن ،  لنا شبببببببببر اه املصبببببببببلوب الذي اضبببببببببح  ذب القوة وعجألها ومرحدً 

  اشِّ جلها القاوا.

 القيامة شجاعة آباء اإلسقيط

ل دوا ونالوا عرزو  احلياة ا تية.  يفرو  زاه اإلسببببقيط زالشبببب اوم واإلهانات ألهنم ابببب 
سببببببرقا ات. وتر  واحٌد ؤوزا ليقاموا حسببببببب الحرزو ، الم يقدا أرسببببببانيوس أ  ير  ألنا م

 لصٌّ ألنا من ل دَّاس الصليب. ولدس أندا مقار الروو القدس، اأشرق زنور يسوع.

الحطور اليت ورد   رها     اب طدخ    ا  أسبببببببببب ا نا د. سببببببببببامي ج،ة يح قد أ
املريو  هي أحد املكونات  املسبببببببب خدمة   عملية ال حنيط   مصببببببببر، ولذلا ال يفسببببببببد 

لذا عندما نسببببببببمع   ال سببببببببليم الكنسببببببببي أ  املريو  اح وى  رية  ي  دان   ي  املريو .
اقد أقام الروو القدس جسبببد يسبببوع  رو  ،ننال مسبببحة املوت والقيامة     يسبببوع، انحن

 (، وؤداتنا هو الصلب والقيامة   املسحة امللو ية.11: 8

ن م يرااقنا رشبببببببببببم الصبببببببببببليب.  ا  القمص ميخاويا  زراهيم هو أ ثر م ن عرا   
الدشبببر   رشبببم الصبببليب. لو قل  ماوة مرة   اليوم الواحد، لكا  هذا الحدد تقرييب. لقد 

 عامس زالصليب اد ا قوة القيامة.

ُ  رجال نببال ببا الحلببا واألوجبباع، و ببا  يحجأل عن أ  يقِّ، اكببا  يقول: "يببا  أعر
 قوة املصلوب احلي يسوع ريب". هذه  ،ٌة وتذو ق.

 العربون

زدية س" زاحلياة األضد ما هو حمسوس، هو "ح   ورؤية. هو ا  دارٌ  اإلميا  ا  دارٌ 
ينا اويال أمام حقيقة سببريا  حياة جديدة ا قف  ، و حيث يقِّ الفكر عاجألاً عن ال صببور
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ظم  زروو ن  هي يسبببوع احلي. ولذلا ييمر احلأل  قليب أمام  لمات الرتاتيا املحاابببرة اليت 
 .انفصال املسيحي عن يسوع

املسبببببببببكني يقول: "تالمس مع الرب"، ملسبببببببببة احلياة اليت تأيت منا   ا  األب مىت
مثا ملسة نا اة الدم اليت ملس  ه دب  ؤوزا، وه دب  ؤوزا رما  ا  "الشال" الذي  ا   ا 
يهودي يضببببببببحا حول رقد ا لكي ييطي رأسببببببببا عندما يصببببببببلي ؤال  مرات   النهار. حنن 

، اال شببببببببيه  االسبببببببب هانة زاملر  واملوتنلمس يسببببببببوع اينا   طواا  احملدة اليت تيفر، و 
يقِّ زي  وزينا يا يسبببببوع، أن  احلياة، وحنن نذوق احلياة   السبببببر ا يد، وهكذا نرتا: 

يا رب ندشبببببببببر"  أل  سبببببببببر حمد ا يحطى لنا  "موتا وزقيام ا وابببببببببحود   ىل السبببببببببموات
 طحاماً، طحام عدم املوت  ما شهد أغناطيوس األنطا ي.

ملر  واملوت، نرتا مع يسببببببوع: "أ ، زامسا ا ويت و  عندما تضببببببرزنا خماُو ا
(. الرب قام رغم حألا  اقدا  املنا ل وتدمري 11: 2وسبببببببببط الكنيسبببببببببة أسبببببببببدحا"  عب 

.  ا  امل منو  الروس يرتلو  عندما  ا  النظام الشببببببببببببببيوعي الكناوس وحرقها وق ا األزرياه
احلي أل   حنن اكنيسبة اهينسبِّ الكناوس   احلقدة السبازقة: "لقد هدموا الكناوس، أما 

يسبببوع قام من األموات". وقد تقازل  مع واحد  من ه اله املحرتاني زحد أ  ط رد وجاه  ىل 
لند ، وقال ب: " ن  أرتا  املسببببببيح قام من األموات وزاملوت داس املوت(، عندما  ا  

رارة حاجلوع يقر  أمحاوي اواوية، حيث  انوا يحطوننا نصببببببببببببِّ رغيِّ   اليوم   درجة 
ق  الصببفر. يسببوع قام وارحي زالقيامة جحل  أابب، على  40ق  الصببفر وأحيانًا  30

، و منا جتحلنا نرى املصبببببببببببري  اجلوع. القيامة ال جتحلنا نح،   ان ظار الفرب وقسبببببببببببن الظرُو
 األزدي ا يد انفرو زيسوع وهو مصدر الفرو الذي أدهش احلراس".

 دينا من عالقات، ااملسيح أقامنا ايا "والحشم"ان  قسن  أحوالنا أو تراجع ما ل
 داوًما هو   يسوع وليس   الدشر وال   النظام مهما  ا  هذا أو أولئا.

القيامة هي حري نا من  ا األنظمة مهما  ا  نوعها، وتلا هي حرية من  اق 
ًنا حرًا زاولود زالروو القدس واقد زيسببببوع وأدر  اسبببب حال  أزوة ا ب وعامس زنحمة ال د  ا
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 من  ا أشكال االس حداد.

 اوُو هو سجن الحقا الذي أ زيد مع القيامة.

نا ، أما حنن انحيش احلرية أل  مصبببري املصبببري ا هول هو سبببدب عدودية أي  نسبببا 
ٌُ ومحل ٌن، وهو: "عن ميني ا ب السببببببببببببببماوي"، ولذلا   داوم   حد هي القيامة محرو

 حياتنا.

 سلطا  اجلحيم.الرب قام وهدم  ا  ُو وزدد 

 الرب قام وهذا هو رجاه احلياة األزدية رغم أتحاب احلياة الرتازية.

يسر أسرة املوقع أ  ت قدم زال هنئة لقداسة الدازا تواضروس الثاف، و ا اإل لريوس 
وشببببحدنا    ا مدينة وقرية، وملصببببر الوطن الذي ييسببببا أوجاع املاضببببي زدم رجال أواياه. 

 لشهادة هي طريق احلياة احلقيقية.رحم اه من اس شهد، اا

  ا عام وأن م لري    

 د  ور

 جورب حديب زداوي




