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تصدر عن النيابة البطريركية
للروم الكاثوليك الملكيين
في الكويت  -ت ٢٥٦٥٢٨٠٢ :

األحد  ٢٤نيسان/أبريل  – ٢٠١١العدد ١٠١
أحــــد الفصـــــــــح المجيـــــــــد
قيامة المسيح من القبر
للقديس أثناسيوس االسكندري

لقد قــــــــــــــــــام!
 طروبـاريـة العيد:المسيح قام من بين األموات ووطئ الموت بالموت ووھب الحياة للذين في القبور
)ثالثا ً(
 خلص يا رب شعبك وبارك ميراثك وامنح حكامنا الغلبة على البربر،واحفظ بقوة صليبك جميع المختصين بك
الجحيم و ُقمتَ
بر يا من ال يموت ،فقد ن َقضتَ ُقدر َة
 القنداق :وإن َن َزلتَ إلى ال َق ِِ
ب ُقلتَ افرحن .ول ُر ُسلِك َو َھبتَ
ت الطِ ي ِ
سو ِة حامال ِ
كظاف ٍِر ،أيھا المسي ُح اإلله .ولل ّن َ
ِين القِيام
السَّال َم ،يا ما ِن َح الواقع َ
القراءات اإلنجيلية:
المقدمة :ھذا ھو اليو ُم الذي ص َن َعه الربّ  .فل َنب َتھجْ
ونفرحْ ب ِه
َ
إع َترفوا للرَّبّ ِفإن ُه صال ٌح .ألنَّ إلى األب ِد رحم َت ُه
ل من أعمال الرسل ):(٨-١ :١
فص ٌ

مرض أو على انفراد أو في خفي ٍة أو في رك ٍن من أركان الصحراء،
لو كان السيد المسيح مات ميتة
ٍ
ثم ظھر فجأة بعد ذلك ليقول للناس إنه قام من الموت ،لما ص ﱠدقه أحد ،ولقالوا إنه يروي لھم خرافةً
من الخرافات .ألنه لن يستطيع أن يُثبت لھم موته ،إذ لم يشاھ ْده أحد .وحتى تكون ھناك قيامة يجب
أن يكون ھناك أيضا ً موت سابق .فلو مات المسيح في خفية أو لم يشاھ ْد أحد موته ،أو لو أُخفي ھذا
الموت ،لما استطاع أن يب ﱢش َر بقيامته علناً ،ولما استطاع تالميذه أن يب ﱢشروا بقيامته.
فعال َم إذا كانت المعجزات؟ وتحويل الماء إلى الخمر؟ ومنح الشفاء للمرضى؟ والنظ ُر للعميان؟
والحياةُ للموتى؟ وطر ُد الشياطين؟
إنه ف َع َل ذلك ألنه أراد أن يؤمنَ الجميع أنه ابن ﷲ .ولذلك أراد أن يُظھر للجميع عد َم فساد جسده
المائت ،ليؤمن الجميع أنه ھو الحياة .وكيف كان يمكن لتالميذه أن يب ﱢشروا بكل قوة بقيامته لو
عجزوا عن إثبات موته؟
َ
وكيف كان يمكنھم أن يُقنعوا السامعين بكالمھم إنه مات وقام ،لو لم يجدوا شھوداً على موته
وقيامته؟ خاصة بين أولئك الذين يخاطبونھم بكل جُرأة.
فمع ﱠ
أن موت المسيح وقيامته كانت حوادث علنيﱠةً ت ﱠمت جھاراً أمام الجميع ،مع ذلك أنك َر الفريسيون
قيامته ،ال بل حاولوا رشوةَ بعض الشھود ليُنكروا تلك القيامة.
فلو كان موت السيّد ت ﱠم خفيةً ،أو ت ﱠمت قيامته بال شھود ،الستم ﱠد الفريسيون من ذلك إثباتاً وحُجةً على
عدم إيمانھم .وكيف كان في استطاعة السيد المسيح أن يُعلنَ نھاية سلطان الموت ،وانتصاره عليه،
لو لم يكن قد احتمله أمام الجميع؟ ليُثبتَ بعدئ ٍذ للجميع أن الموت قد انھزم بعدم فساد جسده وبقيامته.

ُ
ُ
مhور التhي ابتhدأ يسhو ُ
اليhوم
ع يَع َملُھhا و يُ َع ﱢلُ hم بھhا ،إلhى
أنشأت الكال َم األو َل يا ثا ُوفيلُس ،فhي
 قد
ِ
جميhع األ ِ
ِ
ه
h
في
د
hع
h
ص
hذي
h
ال
د
h
الق
وح
hالرﱡ
h
ب
hى
h
أوص
أن
د
h
ع
ب
hن
h
م
.
َ
ُس الرﱡ ُس َ hل الhhذينَ
َ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
اصَ h
طفاھُم ،الhhذين أراھhhم أيضhا ً نفس hهُ حيhا ً بعَ hد تأ ﱡلمِ hه ببَhhراھينَ كثيhhرة.
ً
َ
ﱠ
ُ
كhوتَ
ﷲ.
وھو يترائى لھhم ُمhدة أربعhينَ يومhا ويك ِل ُمھhم ع ﱠمhا يَخhصﱡ مل
وفيما ھو يأ ُك ُل م َعھم أوصاھُم أن ال تَب َرحوا من أو َرشَليم .بَل انت َِظروا
ب الذي َس ِمعتُموهُ مني .فإن يوحنا إنما ُع ﱠمَ hد بالمhاء .أمhا أنhتم
وع َد اآل ِ
َم ِ
ُ
ُس بع َ hد ھhhذه األيhhام بقليhhل .فسhhألهُ المجتَ ِمعhhون
د
h
ق
ال
hالروح
h
ب
م
ع
فس hتُ ﱠ دونَ
ِ
ِ
ْ
ﱠ
ك إلhى إسhرائيل؟ فقhا َل لھhم.
مhان تَhرﱡ ُد ال ُملَ h
قائلين :يhا ربﱡ أفhي ھhذا الز ِ
يس ل ُكم أن تَعرفوا األوقhاتَ واألزمنhةَ التhي ج َعلھhا اآلبُ فhي سhلطا ِن ِه
لَ َ
ُ
ُ
ﱠ
ً
الخاصّ
ُس عليكم .فتكونونَ لي
د
ق
ال
الرﱡوح
ُلول
ح
ب
ة
و
ق
ستنالون
كم
ن
لك
،
ِ
ِ
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اإلنجيل:فص ُ

 في البد ِء كان الكلمة .والكلمةُ كان عند ﷲ .وكان الكلمةُ ﷲ .ھhذا كhان فhي البhد ِء عنhد ﷲ .كhلﱞ بhه ُكhوّن.
وبغير ِه لم يُك ﱠون شي ٌء مما ُك ﱢون .فيه كانت الحياة .والحياةُ كانhت نhور النhاس ،والنhور يضhيء فhي الظلمhة.
والظلمة لم تدركهُ .كان رج ٌل مرس ٌل من ﷲ اسمه يوحنا ،ھذا جاء للشhھاد ِة لكhي يَشhھَد للنhور .حتhى يhؤمنَ
ت إلhى
الجميع بواسطت ِه .لم يكن ھو ال ﱡنور بل كان ليشھَ َد للنور .كان النو َر الحقيقي الذي يُنيُ hر ك hﱠل
إنسhان آ ٍ
ٍ
العالم ،كان في العالَ ِم والعالَ ُم ب ِه ُكوّن .والعالَم لم يعرفهُ .أتى إلى خاص ِت ِه وخا ّ
صتُهُ لhم تَقبَلhهُ فأمhا كhلﱡ الhذينَ
لحhم ،وال
قَ ِبلوهُ فأعطاھم سُلطانا ً أن يَكونوا أبنا َء ﷲ .الذينَ يُؤمنونَ باس ِم ِه ،الذينَ ال مhن د ٍَم وال مhن َمشhيئَ ِة ٍ
من مشيئَ ِة رج ٍُل ،لكن مhن ﷲ ولhدوا .والكلمhةُ صhار جسhداً وحhل فينhا .وقhد أبصhرنا مجَ hدهُ َمجَ hد وحيٍ hد مhن

اآلب ،مملوءاً نعمةً وحقا ً .ويوحنا َشھ َد له وصر َخ قائالً :ھhذا ھhو الhذي ُ
قلhت عنhه إن الhذي يhأتي بعhدي قhد
ُ
عطَ hي بموسhى.
كان قبلي ألنه أقد ُم مني .ومن امتال ِئه نحن كلنا أخَذنا ،و ِنعمhةً مكhانَ نعمhة ،ألن النhاموس أ ِ
وأما النعمةُ والح ُ
صال .
ق فبيسوع المسيح قد ح َ
شرح أيقونة النزول إلى الجحيم أو القيامة

حوالي سنة  ١٣١٠كنيسة المخلص  -خورا )اسطنبول(
أيقونة النزول إلى الجحيم ھي نفسھا أيقونة القيامة ألن عيدنا
بقيامة المسيح ھو نفسه عيدنا بھدمه للجحيم وإماتة الموت" .إننا
معيدون إلماتة الموت وبھدم الجحيم) "....قانون الفصح(.
ونحن أمام أيقونة القيامة ھذه التي تعود إلى القرن الرابع عشر
عصر النھضة التصويرية ،لفنان مجھول الھوية ،موجودة على
الحنية خلف الھيكل في معبد بجانب الكنيسة الرئيسية كنيسة
المخلص "خورا" في القسطنطينية التي ترجع إلى القرن الخامس
التي أُعيد بناؤھا في القرن الثاني عشر والتي حوﱠلھا األتراك إلى
الجامع "كريه جامي" بعد احتاللھم عاصمة األباطرة البيزنطيين.
نترك ھذه األيقونة لتتحدث عن نفسھا في تقسيماتھا األربع التالية:
تتجلى في ھذه األيقونة عقيدتي الفداء والقيامة ،أما الفداء
فنكتشفه من خالل جروحات المسيح الخمس عالوة على أنه بالصليب نزل إلى الجحيم أما القيامة
فتظھرھا ھذه األيقونة على أن قوة قيامة المسيح ،قادرة على إقامة من يريد .فاأليقونة ترينا كيف أنه
أقام آدم وحواء )الذين يمثالن البشرية كلھا( .وھذا مدلول قيامة إلقامة كثيرين.
 -١مقطع يسوع المجلل بالنور:
نرى ھنا يسوع الغالب المجلل بالنور والمجد اإللھي يملؤه العطف والحنان والحب الذي بسببه قبل
أن يتجسد وأن يتألم ويموت أيضاً .بالقوة والقدرة واالنتصار .نراه اآلن قد نزل إلى أسافل
دركات الجحيم ليبشر الموتى وينھضھم بقيامته وقد أمسك بيديه دم وحواء لينھضھما من الجحيم.
وكما ھو ظاھر في األيقونة أنه اليوم حضر النور الساطع كالبرق )قانون الفصح( .لينير الظلمة
ويغلبھا .حضر السيد ليكمل بشارته التي بدأت بالذين على األرض واليوم يعلنھا للذين في الجحيم
"قد ب ّشر األموات أيضاً باإلنجيل" )بطرس .(٦:٤
كما نرى أيضا ً في ھذا المقطع من األيقونة أن السيد قد جاء بقدرته القادرة على تحطيم األقفال القوية
التي احتجزت آدم وذريته "أيھا المسيح ....فسحقت األمخال الدھرية المثبتة الضابطة المعتقلين"
)قانون الفصح( وال يفوتنا أن نرى في األيقونة أيضاً أنه اآلن كشف عن مجده الحقيقي ونوره
الساطع وقدرته الخالقة كل البرايا .اليوم كشف عن الھوية ،الذي احتار به الشيطان من يكون.
 -٢وفي المقطع الثاني األسفل من األيقونة:
نرى الرجل المقيد واألبواب المكسرة والقيود المفككة األغالل ،ويسوع يقف فوق أبواب مكسرة
وأقفال ورجل مقيد في ظلمة داكنة أال وھو إبليس سبب الموت والفساد قُيﱢد و ُوضع في الھاوية التي
صنعھا والظلمة التي ھو سببھا ،وعرف أن وعد ﷲ صادق ھو وأصبح حقيقة.
قيﱠد الذي كان يُقيّد قديماً الداخلين إليه ،بقيوده ذاتھا ،بعد أن كسّر أبوابه التي لم تستطع أن تحتويه
داخلھا "اليوم الجحيم تنھد صارخاً ،لقد كان األَجود لي أال أقتبل المولود من مريم ألنه مع ما أقبل

نحوي حل اقتداري وطحن أبوابي النحاسية وأنھض النفوس التي كنت استوليت عليھا ،بما أنه
إله. "...
 -٣الجھة اليسرى من األيقونة:
أي على يمين السيد نرى يوحنا المعمدان يشير إلى السيد ويقف بجانبه الملك داود ،والملك سليمان،
وكأنھم يتحدثون .فتقول ھنا األيقونة :وكانت بشارة يوحنا المعمدان سابقةً للسيد المسيح أيضا ً في
الجحيم موضحاً ومطمئناً للذين ھناك بقرب الفرح الكبير ونھاية القيود.
 -٤وعلى الجھة اليمنى من األيقونة:
في قسمھا الرابع نجد جمع غفير من أھمھم األنبياء موسى وإيليا وھابيل الذين كانوا في الجحيم
جميعھم أنبياء وأبرار وصدﱢيقون غمرھم الفرح وتھللوا بھذا اليوم وأسرعوا نحو النور
الذي أضاء ظلمتھم لتقول األيقونة برموزھا الواضحة النشيد الكنسي" :أيھا المسيح إن المكبلين في
سالسل الجحيم لما الحظوا إفراط تحننك الذي ال يقدر ،حضروا مسرعين نحو النور بإقدام متھللة.
عاقدين فصحاً أبدياً" ) قانون الفصح(.
قصة

و

عبرة

مشاركة من األخ ميشيل جورجي سالم

>> لتكن مشيئتك يا ﷲ ..قصة األعمى أبو الياس؟!<<
كان ابو الياس رجل مؤمن ال ينقطع عن الصالة مواظب على الذھاب الى
الكنيسة ھو وعائلته ولكن شاء القدر أن ﷲ حرمه نعمة البصر ،وانعم عليه
الرب بخمسة أوالد بنات وبنين لم يقصر معھم بكل ما كانوا يطلبونه ،وكان
يعيش في قرية جميع اھلھا يحبونه النه كريم ٌ جدا معھم ،لكن عمله كان التسول
من القرى المجاورة وكل ما يرزقه ﷲ كان يوزعه على الفقراء دون أن يفرق
بين المحتاجين حتى من غير دينه ،وكان جميع من يعرف ابو الياس يدعوا له بان ينعم عليه الرب
بأن يسترد بصره.كان ابو الياس يدعوا الى ﷲ دوما ويطلب من المصلين له ان يفتح عيونه حتى
يرى اوالده وزوجته ،وفي يوم عيد البشارة تجمع في ساحة القرية كل أھلھا وطلبوا من العذراء
مريم أن تفتح عيون أبو الياس مثل ما يسوع ابنھا فتح عيون كثير من البشر ،وبعد فترة حصلت
اعجوبة مع ابو الياس ألن ﷲ تقبل الصلوات وبشفاعة امه العذراء عاد النور لعينيه وشكر ﷲ وكل
من صلى ألجله ووعد ربه أن ال يعود للتسول وال يدع أحد يتحنن عليه ألنه لم يعد ضرير ،لكنه كان
رجل مسن وغير متعلم وال يعرف أي مھنة ووجد مشقة بالحصول على عمل ولم تعد أحواله جيدة
فلم يعد بمقدوره أن يعيل أھل بيته والمحتاجين ،وتمنى جميع من كان يتحنن عليھم وجميع أصحابه
لو انه لم يسترد بصره ،النه عندما كان أعمى كان الخير يعم عليھم جميعا وتمنى ھو ايضا لو رضي
بفقدان بصره النه من مشيئة ﷲ.
العبرة من ھذه القصة أن ﷲ يختار لنا األفضل دوما ولھذا علينا ان نسلم له حياتنا ونطلب منه ) لتكن
مشيئتك يا رب ال مشيئتنا (.
اذا كنت مريض أو فقير وإن كنت تحيا في الغربة أو في بيتك مريض
اشكر ربك دائما ألنه لن يتخلى عنك.

نتقدم بأحر التھاني بمناسبة عيد القيامة المجيدة
لرعيتنا الكريمة واألب الغالي بطرس غريب

