الفصح 2017
" في أول األسبوع ،أتين إلى القبر حامالت الحنوط الذي أعددنه ومعھن أناس.
فوجدن الحجر مدحرجا ً عن باب القبر فدخلن ولم يجدن جسد الرب يسوع".
قيامة المسيح ع ّمقت إيمان المسيحيين االُ ّول .القبر الفارغ وظھوره لھم فيما بعد ،كانوا البرھان األساسي بأن السيّد
الذي أحبَ ْبنَ وخ َد ْمنَ  ،لم يكن مجرد معلم مائت أو ثوروي .المسيح كان كما ادعى بأنه " ﷲ بالجسد ".
قال الرسول بطرس " :ال نسطيع أن نصمت عن ما رأيناه وسمعناه ")أعمال . (20 :4
نحن الذين نقرأ ما حدث بعد ألفي سنة موّحدون ،علينا أن نؤمن بأن المسيح لم يكن كما ادعى بولس بأنه " ال
يُصدق بأنه يخفي عليه شيء" ) أعمال  .(26 :26العكس ھو الصحيح .الرسولية أظھرت عن نفسھا في المجتمع.
إن " القيامة " بالنسبة للمسحيين االُوّل كانت أساس التاريخ .إن المواجھة مع قيامة المسيح كانت حيّة وال يُمكن
نسيانھا " .ھذا كان في البدء عند ﷲ .كل شيء به كان وبغيره لم يكن شيء ممكا ُك ﱢون .رأيناه في أعيننا وسمعناه
في آذاننا ،نظرنا إليه ولمسناه بأيدينا ...ھذا ما نعلنه لكم بالنسبة لكلمة الحياة .ظھرت الحياة .نظرناھا ونشھد لھا،
ونُعلن لكم الحياة األزلية التي كانت مع اآلب وقد ظھرت لنا ")يوحنا .(21 :1
أما الرسول لوقا فقد كتب ما يلي في ) " (4 -3 :1رأيت أنا أيضاً إذ قد تتبعت كل شيء من األول بتدقيق أن أكتب
على التوالي ...لتعرف صحة الكالم الذي ُعلﱢمت به".
يكتب الرسول بولس في الرسالة األولى إلى )كورنثوس  (4 -3 :15يقول ما يلي " :فإني سلمت إليكم في األول ما
قبلته أنا أيضا ً أن المسيح مات من أجل خطايانا ...وإنه دُفن وأنه قام في اليوم الثالث حسب الكتب".
واجه الرسل مسؤولية تعليم الجموع .كتب الرسول بطرس في أعمال  22 :2ما يلي " :أيھا الرجال ...إن المسيح
الذي أرسله اآلب إليكم ُع ِرف عنه تحقيق عجائب وعالمات قد حققھا ﷲ معكم .كما تعرفون أنفسكم" .المسيح الذي
صلبتموه ھو السيّد والمسيح" ) .(36لو كان الرسل يكذبون أو يخترعون ،لكانت شھادتھم وبسھولة سقطت.
لم يحدث ذلك
إن استعداد الرسل للتضحية بكل شيء من أجل القيامة ،كان شھادة ُمعلنة من قبل البشر الخطأة .رجال تركوه
وھربوا )متى  .(35 :26تلك اإلرادة والعجائب الغريبة التي تحققت باسم المسيح ،جعلت اإلنجيل واقعاً.
ﷲ في التاريخ
ً
لم يكن اإلنجيل يوما كتاب أخالقيات أو " طريقة حياة ما فوق الطبيعة " .إنه بالدرجة األولى " الخبر السار ".
وكونه كذلك فقد ب ّشر به الرسل األوائل .ھذا " الخبر السار " متحّد كليا ً بالنظام الكوني ،ويقول لنا كيف ُو ِجد
لخالص العالم ،ودخل به ﷲ التاريخ .األزلي أتى بوقت ...ملكوت السماوات احتل األرض وحوادث مھمة تبعت
التجسّد ،الصلب والقيامة.
القبر الفارغ كان البرھان األكيد للرسل على القيامة .آمنوا بقوة القيامة .شھادتھم قُبلت ألنھم ھم أوالً آمنوا بھا.
ماذا عنا نحن؟ ھل نؤمن؟ يجب أن نؤمن .المسيح نفسه الذي مشى على طرقات الجليل الترابية ،ال يزال حياً اليوم
وممجّداً ،يسير معنا على طريق حياتنا ،إذا ما سمحنا له بذلك ويتدخل بشؤون الذين يطلبون منه بإيمان ،كما فعل
مع بطرس والرسل وآلخرين خالل التاريخ.
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علينا أن نختبر ھذه القوة المغيّرة بأنفسنا " ،قوة المسيح " قوة قيامته ) فيلبي  .(10 :3وكذلك أن نؤمن بالقبر
الفارغ ،الذي يقف برھاناً ساطعاً بأن السيّد والمخلص قد قام من الموت.
كتب الرسول بطرس " توبوا وارجعوا عن خطاياكم ،لكي تأتي أوقات الفرح من وجه الرب " ويُرسل يسوع
المسيح المب ﱠشر به لكم قبل " )أعمال .(19 :3
القرار أيھا القارئ ھو قرارك .ھل تؤمن؟
آميــــــن
المتروبوليت بولس صليبا
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