
رسالة عيد القيامة ا(جيد أبريل 2013
6 تخف 2ن الذين معنا أكثر من الذين معهم 2 مل 6: 16

أحبائى أبناء الكنيسة ا(بارك3

أخرستوس آنستى     اليسوس آنستى
ا(سيح قام     بالحقيقة قام

 يسعدنى أن أهنئكم جميعـاً بعيد قيامة ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع. قيامة ا(سيح تعطينا قوة فى وقت الضعف وتشعرنا بالقوة 
الdلهية التى معنا التى هى أعظم من قوى الشر التى يعتمد عليها الذين يضطهدونا ويحاربوننا. إن الخوف يدخل قلوبنا 

عندما نتطلع إلى قوى الشر التى تحاربنا وh نرى القوة اgلهيه التى تسندنا وتحيط بنا.

 عندما أرسل ملك أرام خيjً ومركبات وجيشـاً ثقيjً وأحاطوا بمدينة دوثان للقبض على اليشع النبى خاف غjم اليشع 
واضطرب وقال hليشع "آه يا سيدى كيف نعمل" 2مل 6: 15 قال له اليشع "h تخف tن الذين معنا أكثر من الذين معهم وصلى 
اليشع وقال يارب إفتح عينيه ليبصر. ففتح الرب عينى الغjم فأبصر واذا الجبل مملوء خيjً ومركبات نار حول اليشع." 2مل 6: 

17-16

 عندما التقى السيد ا(سيح بتلميذى عمواس لم يعرفاه وكانا فى حالة من الحزن الشديد "فقال لهما ما هذا الكjم الذى 
تتطارحان به وأنتما ماشيان عابس3... فقاh ا(ختصة بيسوع الناصرى الذى كان إنسانـاً نبيـاً مقتدراً فى الفعل والقول أمام 

ا� وجميع الشعب. كيف أسلمه رؤساء الكهنه وحكامنا لقضاء ا(وت وصلبوه ونحن كنا نرجو إنه هو ا(زمع أن يفدى اسرائيل. 
ولكن مع هذا كله اليوم له ثjثة أيام منذ حدث ذلك." لو24: 19-21 كjم يعبر عن حالة من اليأس وكأن قصة يسوع الناصرى 
أنتهت. ولكن عندما أنفتحت أعينهما وعرفاه تغير حالهما "فقال بعضهما لبعض الم يكن قلبنا ملتهبـاً فينا إذ كان يكلمنا فى 

الطريق ويوضح لنا الكتب فقاما فى تلك الساعة ورجعا إلى أورشليم ووجدا اtحد عشر مجتمع3 هم والذين معهم وهم يقولون 
إن الرب قام بالحقيقة وظهر لسمعان" لو24: 34-32

 عندما ُقبض على السيد ا(سيح خاف التjميذ وهربوا وبطرس أنكر ثjثة مرات إنه يعرف ا(سيح وبعد الصلب أجتمع التjميذ 
وأغلقوا اtبواب لسبب الخوف من اليهود ولكن عندما جاء يسوع ووقف فى الوسط وقال لهم سjم لكم تغير حال التjميذ وقال 

الكتاب ا(قدس "ففرح التjميذ إذ رأوا الرب فقال لهم يسوع أيضـاً سjم لكم كما أرسلنى اtب أرسلكم أنا و(ا قال هذا نفخ 
وقال لهم أقبلوا الروح القدس من غفرتم خطاياه تغفر له. ومن أمسكتم خطاياه أمسكت" يو20: 20- 22



 أنها قوة القيامة التى أنارت عقول تلميذى عمواس فأنفتحت أعينهما فعرفاه وتحول الخوف واليأس إلى فرح وقوة وحركه فى 
العودة إلى أورشليم hخبار باقى التjميذ. إنها قوة القيامة التى بدلت حزن التjميذ إلى فرح وحولتهم من مجموعة خائفة 

ضعيفة مذعورة إلى مجموعة قوية تدعوا العالم لdيمان با(سيح وتواجه قوى الشر بشجاعة وتجاهر بالكرازة بj خوف أو تردد. 
إنها قوة القيامة التى فتحت عينى غjم اليشع أن يرى القوة اhلهيه ا(حيطة بمعلمه اليشع فتضاءل أمام عينيه جيوش ملك ارام 

ومركباته.

أحبائى

 ونحن فى هذا العيد نودع أحبائنا شهداء أحداث الخصوص والكاتدرائية.

 ونحن فى هذا العيد نتذكر بكل الم اgعتداء ا�ثم على الكاتدرائية ا(رقسية فى القاهرة.

ونحن فى هذا العيد نتذكر ما يعانيه إخوتنا وأخواتنا اtحباء فى مصر من إضطهاد وإعتداءات على ا(قدسات وخطف 
للفتيات وهجوم من أبواق التعصب.

 نرى قوى الشر تحاصر أحبائنا كما حاصرت قوى ملك ارام اليشع وغjمه ولكننا نتطلع إلى قيامة مخلصنا وفادينا يسوع 
ا(سيح ، نتطلع إلى مسيحنا الحى فتتفتح عيوننا فنرى السموات مفتوحة وأبن اhنسان قائمـاً عن يم3 ا� ونسمع الصوت 

اgلهى ا(فرح يقول لكل وأحد منا "h تخف tنى معك. h تتلفت tنى إلهك. قد أيدتك وأعنتك وعضدتك بيم3 برى. إنه سيخزى 
ويخجل جميع ا(غتاظ3 عليك. يكون كj شئ مخاصموك ويبيدون. تفتش على منازعيك وh تجدهم. يكون محاربوك كj شئ 

وكالعدم. tنى أنا الرب إلهك ا(مسك بيمينك القائل لك h تخف أنا أعينك." اش41: 12-10

نصلى أن يهبنا مسيحنا الحى العيون ا(فتوحة دائمـاً ا(ستنيرة بنور قيامته ا(جيدة. فنرى دائمـاً أن الذين معنا أكثر من الذين 
معهم.

نصلى tجل سjم الكنيسة ا(قدسة وtجل أبينا الحبيب قداسة البابا تاوضروس الثانى.

نصلى tجل نياح نفوسنا أحبائنا الشهداء وtجل عزاء أسرهم وtجل الشفاء العجل للمصاب3.

نصلى tجل أن يحل السjم فى العالم كله.

                                             وكل عام وأنتم بخير
ا2نبا سرابيون


