
وال ینزع أحد فرحكم منكم                              مایو2016  

                                           یو16: 22  

  

أحبائى أبناء الكنیسة المباركین 

أخرستوس آنستى     آلیسوس آنستى 

     یسعدنى أن أھنئكم جمیعاً بعید القیامة المجید مبتھجین بقیامة ربنا وإلھنا ومخلصنا یسوع المسیح. قیامة المسیح 
ً فتفرح  تھبنا الفرح الدائم. لقد وعد السید المسیح تالمیذه قائالً "فأنتم كذلك عندكم اآلن حزن. ولكنى سأراكم أیضا
قلوبكم وال ینزع أحد فرحكم منكم" یو16: 22 الفرح الذى یھبھ لنا مسیحنا الحبیب بقیامتھ لیس فرح وقتى ولكنھ 

فرح دائم ال یستطیع العالم بشروره وظلمھ وإغراءاتھ أن ینزع فرح المسیح وسالمھ من قلوبنا. 

     حزن التالمیذ لصلب المسیح ألنھم لم یدركوا معنى الصلب وخافوا من الیھود لذلك أختفوا فى العلیة وأغلقوا 
األبواب من الخوف والحزن . ظھور المسیح القائم من األموات لھم حول حزنھم إلى فرح دائم فكما یذكر القدیس 
یوحنا "ولما كانت عشیة ذلك الیوم وھو أول األسبوع وكانت األبواب مغلقة حیث كان التالمیذ مجتمعین لسبب 
الخوف من الیھود جاء یسوع ووقف فى الوسط وقال لھم سالم لكم ولما قال ھذا أراھم یدیھ وجنبھ. ففرح التالمیذ إذ 

رأوا الرب" یو20: 19- 20. لقد منح المسیح بقیامتھ التالمیذ الفرح والسالم الدائم. 

     +صعود المسیح لم ینزع فرح التالمیذ بل یذكر القدیس لوقا "ورفع یدیھ وباركھم وفیما ھو یباركھم إنفرد عنھم 
وأصعد إلى السماء. فسجدوا لھ ورجعوا إلى أورشلیم بفرح عظیم وكانوا كل حین فى الھیكل یسبحون ویباركون هللا" 
لو54: 50-53 فرح القیامة عمق إیمان التالمیذ فجعلھم یؤمنون أن المسیح معھم كل حین ولیس فقط حینما یراونھ 
بالجسد. صار التالمیذ یرون المسیح معھم كل حین باإلیمان ولیس بالعین الجسدیة لذلك فرحھم وسالمھم بوجود 
المسیح لم یتغیر بصعود المسیح جسدیاً. وكما یقول القدیس بولس "لیحل المسیح باإلیمان فى قلوبكم" أفس 3: 17. 
كما أن المسیح أعطانا أن نأكل جسده المحى ونشرب دمھ الكریم فنحیا بھ ونثبت فیھ وھو فینا "من یأكل جسدى 

ویشرب دمى یثبت فّى وأنا فیھ" یو6: 56. 

     +اإلضطھاد لم ینزع فرح التالمیذ. عندما جلدوا التالمیذ وأوصوھم أن ال یتكلموا بأسم یسوع یقول سفر 
األعمال "وأما ھم فذھبوا فرحین من أمام المجمع ألنھم حسبوا مستأھلین أن یھانوا من أجل أسمھ. وكانوا ال یزالون 
كل یوم فى الھیكل وفى البیوت معلمین ومبشرین بیسوع المسیح" أع 5: 41- 42 اإلضطھاد لم ینزع فرح التالمیذ 
والفرح الدائم أعطاھم القوة أن یستمروا فى الكرازة بأسم المسیح رغم التھدیدات. فالفرح قوة إیجابیة تساعدنا على 
العمل اإلیجابى رغم التھدیدات والمخاوف  . اإلضطھادات الخارجیة لم توقف الكنیسة عن عملھا فى الشھادة للمسیح 
القائم من األموات بل نجد العكس حول هللا شر األشرار فى إضطھاد المؤمنین إلى خیر فى إنتشاراإلیمان. عندما 
حدث إضطھاد شدید على الكنیسة بعد إستشھاد القدیس أستفانوس وتشتت الجمیع یقول سفر األعمال "فالذین تشتتوا 
جالوا مبشرین بالكلمة" أع 8: 4. عندما وُضِع بولس وسیال فى السجن الداخلى وأرجلھما فى المقطرة كان بولس 

وسیال یصلیان ویسبحان هللا وتحول السجن إلى مكان للكرازة فأمن السجان وأعتمد ھو وكل أھل بیتھ. 

     +المرض لم ینزع فرح القیامة. فالقدیس بولس الذى سمح لھ هللا بشوكة فى الجسد وكشف لھ هللا قائالً "تكفیك 
نعمتى ألن قوتى فى الضعف تكُمل" قال القدیس بولس "فبكل سرور أفتخر بالحرى فى ضعفاتى لكى تحل علّى قوة 
المسیح لذلك أسر بالضعفات والشتائم والضرورات واإلضطھادات والضیقات ألجل المسیح ألنى حینما أنا ضعیف 

حینئذ أنا قوى" 2كو12: 10-9  



     +الموت لم ینزع فرح القیامة. فالقدیس بولس الذى أختبر قوة وفرح قیامة المسیح لم یخاف الموت بل قال "لى 
إشتھاء أن أنطلق وأكون مع المسیح ذاك أفضل جداً" فیلیبى 1: 23. 

أحبائى علینا أن نتذكر ثالثة أمور ھامة: 

     أوالً: أن نفرح بالرب كل حین كوصیة القدیس بولس "أفرحوا فى الرب كل حین وأقول أیضاً أفرحوا" فیلبى 4: 
4 "الرب قریب" فیلبى 4: 5 ألنھ وعدنا "ھا أنا معكم كل األیام إلى إنقضاء الدھر" مت 28: 20. 

     ثانیاً: أن ال نھتم وال نقلق من األمور التى تعطل فرحنا مثل الضیقات واألمراض واإلضطھادات بل نتذكر قول 
القدیس بولس "ال تھتموا بشئ بل فى كل شئ بالصالة والدعاء مع الشكر لتعلم طلباتكم لدى هللا" فیلبى 4: 6. 

     ثالثاً: حیاة الفرح الدائم مرتبطة بحیاة القداسة لذلك لنھتم أن نحفظ أنفسنا وأجسادنا وأرواحنا طاھرة مقدسة 
بالتوبة الدائمة فكما یقول القدیس بولس "فقط عیشوا كما یحق ألنجیل المسیح" فیلبى 1: 27 "بل ألبسوا الرب یسوع 

المسیح وال تصنعوا تدبیراً للجسد ألجل الشھوات" رو 13: 14. 

     نصلى ألجل سالم الكنیسة الواحدة المقدسة الجامعة الرسولیة  

     نصلى ألجل أبینا الحبیب قداسة البابا تاوضروس الثانى 

وسالم هللا الذى یفوق كل عقل یحفظ قلوبكم وأفكاركم فى المسیح یسوع  

وكل عام وأنتم بخیر 

األنبا سرابیون


