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 القمص يعقوب حنا         فى محضر الرب    

 قراءة معاصرة لظهورات القيامة     

 0202مايو الخمسين المقدسة                             

 ب والوفاءاجملدلية، احل /2

ا قَالَْت هَذا اْلتَفَتَْت إِلَى اْلَوَراِء، فَنَظََرْت يَُسوَع  41 " َولَمَّ

يَا اْمَرأَةُ، »قَاَل لَهَا يَُسوُع: 41َواقِفًا، َولَْم تَْعلَْم أَنَّهُ يَُسوُع.  

، فَقَالَْت « لَِماَذا تَْبِكيَن؟ َمْن تَْطلُبِيَن؟ فَظَنَّْت تِْلَك أَنَّهُ اْلبُْستَانِيُّ

ا َسيُِّد، إِْن ُكْنَت أَْنَت قَْد َحَمْلتَهُ فَقُْل لِي أَْيَن َوَضْعتَهُ، َوأَنَا يَ »لَهُ:

فَاْلتَفَتَْت تِْلَك َوقَالَْت لَهُ: « يَا َمْريَمُ »قَاَل لَهَا يَُسوُع: 41«.  آُخُذهُ 

الَ »قَاَل لَهَا يَُسوُع: 41الَِّذي تَْفِسيُرهُ: يَا ُمَعلُِّم.  « َربُّونِي!»

ينِي ألَنِّي لَْم أَْصَعْد بَْعُد إِلَى أَبِي. َولِكِن اْذهَبِي إِلَى إِْخَوتِي تَْلِمسِ 

 41«.  َوقُولِي لَهُْم:إِنِّي أَْصَعُد إِلَى أَبِي َوأَبِيُكْم َوإِلِهي َوإِلِهُكمْ 

 ، بَّ فََجاَءْت َمْريَُم اْلَمْجَدلِيَّةُ َوأَْخبََرِت التَّالَِميَذ أَنَّهَا َرأَِت الرَّ

 "نَّهُ قَاَل لَهَا هَذا. َوأَ 

 ( 41 – 41:  02) يو 

لقددد أحبتدده المجدليددة وأبلنددت حبهددا هددذا بكددل قددوة ، لددم تددن    

، تبعتده مدن جميله معها فقد أنقدذها مدن بدذاب سدبعة يديا ين
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، وهدا ، رافقته حتى الصليب والموت والدفنيومها ولم تتركه

هى تبثده وفاءهدا فدى اليدوث الثالده ومعهدا الاندو  واأل يداب 

 .!تع بالقيامة أول البشرفتتم

؛ تأخذ معهدا الاندو  واأل يداب احقا لقد كان إيمانها قاصرً    

يشدفع فيهدا كدون و حدال. وفاء بلى أيدة ، لكنهلدهن جسد ميت

 ه! ها هو يوحنا يكتب بن نفسأيضاإيمان الكل قاصرا 

الً إِلَى  1 " فَِاينَئٍِذ َدَخَل أَْيًضا التِّْلِميُذ اآلَخُر الَِّذي َجاَء أَوَّ

اَب: ألَنَّهُْم لَْم يَُكونُوا بَْعُد يَْعِرفُوَن اْلِكتَ  9اْلقَْبِر، َوَرأَى فَآَمَن،  

 .( 9و  1:  02" ) يو أَنَّهُ يَْنبَِغي أَْن يَقُوَث ِمَن األَْمَواِت.

 

 هل عندك من الحب واألمانة مثلها ؟ ،أنت يا حبيب

 ألم يفعل معك الرب شيئا تتذكره وتأتى لتشكره عليه ؟ 

 

مدى ومعلمتدى بدل أانا يا رب اصعب حاال مما كاندت بليده * 

 ،وملهمتى المجدلية

بعة يدديا ين وامتلكددت جسدددها إلددى أن حررتهددا حاربتهددا سدد

  .أنت

 ،من كل سطوة إبلي وأنا ؛ من حررتنى 

 !جذب لنفسى سبعين ييطاناأ

   .ألكثر من سبعمائة فكرة ييطانية ىوسلمت أفكار

 ، ـرك نفسى فريسة لشهواتى وال أيبع من رغباتىأتلما 
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 ، نزواتى تقودنى وتتلقف كل جهدى ونشا ى للخير

 ، لذى ال أريدهفأفعل الشر ا

 : ألم يفعل معك ييئا ؟ ويسألونى

 ،وما زال يفعل نعم فعل وفعل الكثير

  .وما زلت أنا فى بنادى

 ولكن لى رجاء أن اتغير فى هذا العيد 

فددى الاددب والوفدداء ، كيددف يكددون ا خددال  أن تعلمنددى هددى

  .والتبعية

 

 ، افتح يارب بينى بلى أبمالك وصنيعك معى -

  وبرودة المشابر انزع منى جاود القلب

 ، روح القيامة الذى مألت به كيانى

اجعلددده يقيمندددى ويدددنهم جسددددى المستسدددلم الراقدددد فدددى قبدددر 

  .الشهوات والرغبات والنزوات

 ، تها فى  بيعتىسقوة القيامة التى غر

 اجعلها تثور لتشعل الرغبة فى العودة إليك

 والاركة إلى بيتك باستقامة ونشا  

 ، ها ألجلى ووهبتنى إياهاحياتك يا يسوع التى بذلت

 ،ا بن كل مواتبلمنى أحياها بعيدً 

يددا مددن مددت ألجددل خطيتددى بالجسددد وأدنددت الخطيددة كلهددا فددى 

 . ، وأبطيتنى البر بالقيامةجسدك بالصليب


