
  برمهات٢٩

 لقيامةا ...ةرالبشا

 : خالص البشرية الضائعةرثان خطيران أعلنا عن سد تم في هذا اليوم حدلق

 صار اتحاد اهللا بطبيعتنا، فوهب لنا الحياة ديسة مريم الذي به قدهو البشارة بالحبل اإللهي للق: األول
 .يةبداأل

 ا برمهات موافق٢٩ً د كان األحدسيح، فلق الميدهو غلبة الموت والجحيم وإبليس بقيامة الس: والثاني
 .يوم قيامة الرب في العام الذي صلب فيه

 أما البشارة فهي إعالن الحياة باالتحاد - ألن الموت هو االنفصال عن اهللايوم الحياة، فاألول هو
فإن "ياتنا ح  حياتنا كل يوم وكل لحظة، ألن اتحاد اهللا بنا هودة العذراء هي عيدوأصبحت بشارة السي. باهللا

 يعيش اإلنسان الذي عدفما أس). ٤ -٢: ١يو  ١" (ونكتب إليكم هذا لكي يكون فرحكم كامالً... ترالحياة أظه
 .يةد الحياة األبفيت بنه يعيش الفرح الكامل ألنه ثاإ.  كل لحظةاالتحادهذا 

قيامة صار لنا فبال). ٨: ٢٥ش إ( دلع الموت إلى األب ابتُقدذي فيه ل، ايوم القيامة ي هونوالثا
 .داغلب أبتُ في المسيح القائم من الموت صارت لنا الحياة التي ال أياالنتصار على العدو األخير، 

فقلب الخوف لشجاعة، . في حياة التالميذ كيان الموت ، هزاا وخطيرا عجيبإننا نتخيله يوم:  يوم القيامة
 . كل لحظةلجديدةإنه يوم حياتنا ا...  والغم إلى فرح سالم،يوالغباء في القلوب إلى استنارة، واالضطراب إل

هيا نسير معها .  ولكنها عاجزة عن دحرجة الحجر-والمحبة للمسيح...  المجدلية المنزعجة-١
، وسنذهب  جدا اهللا معناجدحرج، وسيتمد دق ئذ سنرى الحجرند ولكن بإيمان، ع-ايقوظالم حياتنا مازال با

 !!"سيديإنهم أخذوا "ائليهن قمفهومة  اث خطيرة ولكنها غيردآلخر بأحونبشر معها بطرس والتلميذ ا

 فنحن -ث القيامة ليست واضحة في أعماق نفوسنادا معها ألننا نحب يسوع وألن أحيربما سنبك
 يا لها المالكانقال "ولكن اليوم يوم بشارة المالئكة . ا قيامنا دائمدد أن نعيش القيامة ولكن السقوط يهيدنر

) يبشر (واخبري اذهبيإنه يوم البشارة ... لماذا تبكين" يسوع بذاته ويبشرنا قائالً يجيء ثم " لماذا تبكينامرأة
 ).١٧: ٢٠يو  ("...وتيأخ

 وناولكنهما لم يك.. اان شيًئدوال يج بطرس ويوحنا يجريان إلى القبر: التلميذان المتحيران -٢
وهذه هي ثمار إهمالنا ). ٩: ٢٠ يو(وضعهما من حيث أتيا  مي ولكنهما ذهبا بحيرة إل- فآمنا-يعرفان الكتب

 .يمهد القدلمعرفة نبوات الع

رج والمالك دح  قدولكن الحجر.  الستمرار الموتدمعهن حنوط تأكي: المريمات الحائرات -٣
 ).١١ -١: ٢٤لو ("  الكالم لهن كالهذيانءىفترا...  من بين األمواتالحي تطلبن لماذا"يبشرهن باستنكار 

 القلوب متحيرة، .. د ولكن حياتنا ال تتغيرهكة تشئإنها حيرة مستمرة في حياتنا، فالقيامة حقيقة والمال

 ).٥: ٢٤لو () ة السقوطدمن ش(جوه منكسة لألرض ووال



ولكن له ... لكنيسة ويحرر كل اديكنا نرجو أن المسيح يف"إننا نقول معهما :  التلميذان العابسان-٤
اسة، وكنت قدمعهما حركة توبة قوية وحركة رجوع للشباب لحياة ال ؟ كنا نرجو"اآلن ثالثة أيام منذ حدث ذلك

 ". أمسكت أعيننا عن معرفتهقدولكن " أرجو لنفسي رؤية واضحة للمسيح القائم

أما .. بجميع كالم األنبياءأيها األغبياء والبطيئو القلوب في اإليمان " بذاته يبشر ويقول وعوالرب يس
٢٥ -١٥: ٢٤لو (" دهخل معه إلى مجند مع المسيح حتى اينبغي أن نتألم يسير.( 

 شبابياهللا تجاه وجه الرب الذي يفرح بح أدخل إلى مذ... تزعجينني حزينة يا نفسي ولماذا لماذا أنِت
 الروح واطلبي... موسىاء من د ابت كالم األنبياءأيقرا -إنه يوم فرح فلماذا تعبسين يا نفسي... )٤٢مز (
ألم "ئذ تنفتح أعينك وتعرفينه وتصرخين قائلة عند...  كل شيء عن خالص المسيحك  بالصالة يشرح لقدسال

٣٣-٢٧ :٢٤لو (" لنا روح يفسرب فينا حين كنا نقرأ الكتب وايكن قلبنا ملتهب( 

ذين من خارج الكنيسة وف من تعصب ال خفي  معهمشها نحن نعي.. ئفونخا التالميذ ال-٥
في وسط كل هذا ... االستهتار بالصليب، وخوف من بطش الذين هم من خارج ، وخوف من كثرة)كاليهود(
 -)٢١ -١٩: ٢٠يو ( فنفرح معهم -ويقول سالم لكم) وقعمن حيث ال نت(ع واألبواب مغلقة و يسدخلي

 برؤيةا  دائمفرح الكنيسة، وسيظل ا من األبواب المغلقة بقوة قيامة الرب دائمخالص الكنيسةوسيظل 
 .جراحاته

هي قوة الشهادة للكنيسة مع توما   ولمسها وجهالة الصليبالكرازة بجراحات الرب وستظل -٦
 . ضد كل موجات اإللحاد ومهاجمة ألوهية المسيح والتشكيك في صليبه وقيامتهاكالشك

 :يوم الكرازة

 . البشارة-يوم الكرازة  برمهات هو٢٩إن يوم 

 .يةبد بطبعنا فضمن لنا الحياة األتحد بشارة بالذي ا-١

إن كان روح الذي أقام يسوع "ت نفوسنا وأجسادنا وفأحيا م. ذي قام وأسكن روحه فينا وبشارة ال-٢
" بروحه الساكن فيكما  أيضالمائتةا فيكم، فالذي أقام المسيح من األموات سيحي أجسادكم ات ساكنًومن األم

 ).١١: ٨رو (

وبقيامة أجسادنا الميتة بالشهوة، وبغلبة  هذا هو يوم الكرازة بالحياة وبالخالص وبالحرية: بائيأحيا 
هذا هو اليوم الذي ""  فأقام البشرية كلها معه- قامدالمسيح ق" للجميع وقولوا اذهبوا... العالم، وبسحق الشيطان

 ). القيامةد إنجيل عيرمزمو ("صنعه الرب فلنبتهج ونفرح به

 القبطي ببشارة العذراء بالحبل اإللهي واالتحاد بنا، وبميالد ر من الشه٢٩ الكنيسة كل د ذلك تعيمن أجل 
 .ةجيدوببشارة القيامة الم)  كيهك٢٩ (ريتنابش

 أيشم النسيم ( الربيع دهو عي) ماء المصرييند قدعن( برمهات ٢٩ ومن التوافق العجيب أن يكون يوم  
 ٢٩إن .  القيامةد لعيالتالير في اليوم ي الصوم الكبدسة القبطية إلى ما بع، الذي نقلته الكني)بستان الزروع

 .فرح فيه كل النفوستت هو بحق اليوم الذي صنعه الرب لبرمها
 


