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سبورتنج -كنيسة الشهيد العظيم مارجرجس  

 مفهوم عيد القيامة
 ملاذا نعيد بعيد القيامة؟

ي مفهومها عنه خالل 
 
ي نظر الكنيسة تختلف ف

 
األعياد ف

 يهدف 
ً
ي القديم كانت األعياد رمزا

يعة الموسوية. فف  الشر

ء الرب يسوع الذي هو "عيدنا  ي نحو تعلق المرء بمج 

". أما وقد جاء الرب مشتىه كل األمم وصار لنا حق  ي
الحقيف 

 بل حياة مع  االتحاد به
ً
والتمتع به، لم يعد العيد يحمل رمزا

 الرب. 

فالرب يسوع فادينا هو "عيدنا" إذ هو فرحنا وب  هجة قلبنا. 

ي 
ي كل زمان إىل أن نلتف 

 
ي كل وقت وف

 
لذلك فنحن نعّيد به ف

 لوجه ونبف  معه 
ً
ي يوم العيد العظيم وجه

 
ي أحضانه  -به ف

 
ف

 إىل األبد.  -اإللهية 

 للعيد، ال تحمل فيه والكنيسة المقدسة إ
ً
ذ رتبت أوقاتا

 :  بل تقدم ألوالدها بركات هي
ً
 أو ظالال

ً
 رمزا

 قبول الرب الُمقام كمصدر فرح لنا.  -1
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 تذكرنا بعمله الخالصي فنسبحه ونشكره.  -2

 للحياة األبدية.  -3
ً
 تقدم عربونا

كات قيامة الرب.  -4  للتمتع بب 

  الرب قبول -1
م
 لنا فرح كمصدر قامامل

ي بعثها البابا أثناسيوس الرسوىلي 
ي رسائل عيد القيامة الت 

 
ف

 كان يوجه أنظارهم إىل 
ً
إىل شعبه خالل نصف قرن تقريبا

الرب يسوع نفسه... إنه مصدر الفرح وموضوع سالم 

  القلب، فهو 
الذي به وحده تبتهج النفس...  العيد الحقيق 

 إنه يقول: 

عىل  + لقد وعدنا ربنا يسوع المسيح أن يكون معنا 

 :
ً
 "ها أنا معكم كل االيام وإىل انقضاء الدهر"الدوام... قائال

 20:  28مت 

ي 
 
ء ف ي

فإذ هو الراعي ورئيس الكهنة والطريق والباب وكل شر

" لنا كقول 
ً
 "عيدا

ً
نفس الوقت ألجلنا، هكذا يظهر أيضا
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:  5كو 1) ""ألن فصحنا المسيح قد ذبحالطوباوي بولس 

7). 

 لقد كان موضوع انتظارنا. 

"ابتهج وأفرح لقد أضاء عىل مرتل المزامبر القائل 

  الشدائد برحمتك ألنك نظرت 
 

  وعرفت ف
إىل مذلت 

 .(7:  31مز ) "نفىس

 ... ، إذ يخلصنا من الشر ي
 إنه بحق فرح حقيف 

: اسيوس الرسوىلي نالبابا اث) – البابا أثناسيوس الرسوىل  

 .(1968رسائل القيامة طبعة 

 فنسبحه ونشكره اخلالصيتذكرنا بعمله  -2
ي رسائله، حولهما  ساسيو نأمران شغال ذهن البابا أث

 
ف

األلم مع الرب يسوع  حتمالاتركزت كتاباته إىل شعبه: 

 لنتمجد معه، شكر هللا والتسبيح له. 

ي + 
 العيد سوى خدمة النفس؟!  ألنه ماذا يعت 
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هذه الخدمة إال الصالة الدائمة هلل والشكر  وما هي 

المستمر؟! فغبر الشاكرين بالحق محرمون من الفرح النابع 

وعان عن أفواههم. عن هذا، ألن الفرح و   البهجة مب  

ي 
 
ي منديل وخبأها ف

 
فالذي أخذ الوزنة الواحدة ولفها ف

 
ُ
 لتذمره و األرض ط

ً
 تلك الكلماترد أيضا

ً
 :عدم شكره، سامعا

   أيها"
ير والكسالن عرفت أن   أحصد حيث لم العبد الشر

   أزرع
 أن تضع وأجمع من حيث لم أبذر، فكان ينبغ 

  
 آخذ الذي ىل  مع ربا.  عند فضت 

ئ  الصيارفة. فعند مجت 

)مت  له العشر وزنات" يمنه الوزنة واعطوها للذفخذوا 

25  :26 – 28) 

سيده حساب الوزنة كان  ألنه عندما طلب منه ان يعطي 

يلزمه أن يعرف شفقة سيده الذي أعطاه هذه الوزنة 

 ويعرف قيمة هذه العطية... 

ي + 
ي  لهذا أال نعرف يا أحبائ 

تنبع علينا من قدوم  النعمة الت 

 العيد؟! 

 للمحسن إلينا؟
ً
 أما نرد شيئا
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 أنه يستحيل علينا أن نرد هلل حسناته علينا، لكنه أمر 
ً
حقا

ير أن نأخذ ا  لهبات وال تعرف قيمتها!... شر

يتعجب من عظم بركات هللا  يلقد كان بولس الطوباو 

إذ قد تحرر العالم بدم  "من هو كفؤ لهذه األمور؟!" فقال

 طريق األمجاد 
ً
المخلص، وبالموت داس الموت، ممهدا

 السماوية بغبر عقبات أو حاجز لهؤالء الذين ينمون. 

 مع عجزه عن أنلهذا عندما أدرك أحد القديسير  النعمة 

؟! ي ة حسناته ىلي
" )مز رد هلل "ماذا أرد للرب من أجل كبر

116  :12.) 

عوض الموت تقبل حياة، وبدل العبودية نال حرية،  ألنه

 هب له ملكوت السموات. بدل القب  وُ 

، أما "تسلط الموت آدم إىل موىس"ألنه منذ وقت قديم 

  قال  اإللىهي اآلن فإن الصوت 
 

"اليوم تكون مغ  ف

. وإذ يشعر اإلنسان القديس بهذه النعمة يقول فردوس"ال

  الهاوية
 

، لهلكت نفىس ف  .""لوال أن الرب كان مغ 
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يشعر اإلنسان بعجزه عن أن يرد الرب  ،عالوة عىل هذا 

ي النهاية 
 
 ف
ً
"كأس عن إحساناته، لكنه يعرف عطايا هللا كاتبا

  الرب  الخالص
  عيت 

 
أتناول وباسم الرب أدعو... عزيز ف

 (15،  13:  166مز ) "موت أتقيائه

با أما عن الكأس فقد قال الرب  "أتستطيعان أن تشر

   الكأس
ب  ها أنا؟!" الت  . ولما قبل (22:  20)مت  سوف أشر

بانها... وأما التلميذان هذا قال لهما  "وأما كأىس فتشر

   الجلوس
وعن يساري فليس ىل  أن أعطيه إال  عن يميت 

 (.23:  20)مت  "لهم من أن    د أع للذين

لهذا يلزمنا أيها األحباء أن تكون لنا حساسية من جهة 

جدنا عاجزين عن رد أحسانات الرب، إنما و العطية، حت  لو 

 يلزمنا أن ننتهز الفرصة. 

  "للكلمة"فإن كنا بالطبيعة عاجزين عن أن نرد 
ً
أمورا

كات    تليق به عن تلك الب 
أغدق بها علينا، فلنشكره إذ  الت 

  التقوى. 
 
 نحن محفوظون ف
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ُ
ربط بالتقوى إال بتعرفنا عىل هللا من وكيف يمكننا أن ن

كات؟! )فإننا بهذا نحفظ  أجل حبه للبشر قدم كل هذه الب 

ي الوصايا. ألنه بكوننا غبر 
 
ي طاعة لها، سالكير  ف

 
يعة ف الشر

شاكرين إياه ال نكون مخالفير  للناموس، وال  جاحدين بل

 مكروهة إذ يحب هللا الشاكرين
ً
 (.مرتكبير  أمورا

، عندما أو   عندما نقدم أنفسنا للرب مثل القديسير 
ً
يضا

نصف أنفسنا أننا ال نحيا ألنفسنا بل للرب الذي مات من 

"مع المسيح عندما قال  الطوباويأجلنا كما فعل بولس 

 ي لبت فأحيا ال أنا بل المسيح ص  
 

اسيوس نالبابا أث. "ف

 الرسوىل  

 +  
 
تجاه هذا الصنيع سوى أن  إذن ما هو عملنا يا أخون

 الكل؟!  نمجد هللا ونشكر مالك

"مبارك الرب الذي لم لنهتف بكلمات المزامبر قائلير  

أي نرصنا ضد "، (6:  124)مز  يسلمنا فريسة ألسنانهم"

 الخطية وإبليس". 
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ي لنحفظ العيد بهذه الكيفية 
اشار بها إلينا مخلصنا...  الت 

ي السموات مع المالئكة!... 
 
 حت  نقدس العيد الذي ف

 
ً
 لقد كان الشعب قديما

ً
عندما يخرج من  ينشد مسيحا

 الحزن... 

  أيام إستب  حفظوا ع
 
 للربيوف

ً
ذ إ (،21:  9)اس  دا

 
 
الذي ينادى بالموت حاسبير   نقذوا من المنشور المهلكا

 
ً
 ..للرب، وممجدين إياهمقدمير  الشكر  ،هذا عيدا

ي نليتنا 
 
فير  بخطايانا، حافظير  للرب ف

ي نذورنا للرب معب 
ف 

أحاديثنا وسلوكنا وطريقة حياتنا، مسبحير  ربنا الذي أدبنا 

كنا ولم يهلكنا... وال   عنا...  ابتعد إىل قليل لكنه لم يب 
ً
 صامتا

ي عيد إعادة رسولية )أن أرسل  هي وإذ 
 
ليكم رسالة ف

الفصح( لهذا فإن أضداد المسيح وأصحاب االنشقاقات 

ي إفساد هذه العادة وايقافها، لكن هللا لم يسمح 
 
رغبوا ف

 
 
رنا به بواسطة الرسول، حت  م  بهذا، بل جدد وحفظ ما قد أ

 
ً
 مقدسا

ً
نحفظ العيد مع بعضنا البعض حافظير  يوما

 ء ووصيتهم... حسب تقليد اآلبا 
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عن قيامة  أيفليتنا ال ننىس ما قد سلمه بولس لنا... 

الرب، إذ يقول عنه أنه أباد الذي له سلطان الموت أي 

، وأنه أقامنا معه، إذ أحل رباطات الموت، ووهبنا الشيطان

، واعطانا الفرح عوض الحزن وقدم لنا ةبركة عوض اللعن

ي الفرح المقدس العوض العيد 
 
ذي لعيد النوح، ذلك ف

ي قلوبنا، إذ نفرح به عىل الدوام كأمر 
 
القيامة، العيد الدائم ف

ء".. .بولس  
  كل ىسر

 
:  5)تس  "صلوا بال انقطاع. اشكروا ف

ي هذه (17
 
. وهكذا ال نتغافل عن أن نقدم التعاليم ف

 المواسم كما تسلمنا من اآلباء. 

نحفظ التقاليد الرسولية، مذكرين  مرة أخرى نكتب لكي 

 
ً
 بفم واحد، بالصالةبعضنا بعضا

ً
، حافظير  العيد معا

 شاكرين الرب بحق. 

، فإن  وهكذا إذ نقدم الشكر  للرب مقتدين بالقديسير 

 لساننا يمجد هللا اليوم كله كقول المرتل. 

ي 
 
ي نتأهب للفرح الذي ف

وإذ نحفظ العيد كما ينبغ 

 السماء... 
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نم اآلن بب  +  نيمة العيد ناطقير  بتسبحة النرصة... فلب 

نه قد تعظم. الفرس وراكبه طرحهما إ"أرنم للرب فقائلير  

  
 

 اسيوس الرسوىلي نالقديس أث. (1:  15)خر  "رالبحف

ي + 
 
ة بير  ظالم ف

الليل وضياء النهار ظهر خالص  الفب 

ى )بالقيامة( كالشمس، لذا يجب أن تنتشر  الجنس البشر

 تنتشر الشمس قبل بزوغها شفقبركات هذا المخلص كما 

وق  )أنوار( الفجر حت  يمكن للعيون المعدة بنعمة هذا الشر

 أن ترى عندما تظهر ساعة قيامة الرب. 

لذلك فإنه يجب عىل الكنيسة كلها أن تتهلل مسبحة 

السيد المسيح، عىل مثال النسوة القديسات حينما تحققن 

ية من النوم  إذ أعطاهم قيامة الرب، هذا الذي أيقظ البشر

  القديس إيرونبموس الحياة ومألهم بنور اإليمان. 

 تقدم عربونًا للحياة األبدية -3
ي 
 
اها "يوم الرب"  ف عيد القيامة ترتفع أنظارنا إىل األبدية لب 

ي كماله وبالفرح السماوي الذي 
 
، فيه نتمتع بالعيد ف ي

الالنهائ 

 ال يب  ع عنا... 
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ي الحقيقة وضعت هذا العيد 
 
بإرشاد الروح فالكنيسة ف

ي السماويات وفرح أعمق وشوق  القدس لكي 
 
نلتف  باألكبر ف

 من هذا العالم، وكما يقول البابا لشعبه.  االنطالقنحو 

ي يلزمنا أن 
ة وشور، حت  إذ نبدأ هنا  نأئ  إىل العيد بغبر

 .السماويبالفرح تشتاق نفوسنا إىل العيد 

لكامل دنا هنا بنشاط فإننا بال شك نتقبل الفرح اإن عيّ 

ي السماء، وكما يقول الرب 
 
"شهوة اشتهيت أن آكل الذي ف

   لهذا الفصح معكم قب
  أقول لكم  أن أتألم، ألن 

لم آكل  إن 

  
 

 (.16،  15:  22)لو  "ملكوت هللامنه بعد حت  يكمل ف

 الرسوىل  اسيوس نالبابا أث

 للتمتع بربكات قيامة الرب -4
المقدسة، يلزمكم أن  واآلن وأنتم تحتفلون بالبصخة+ 

 البصخة؟ هي تعرفوا أيها اإلخوة ما 

العيد بهذا االسم،  دعي البصخة تعت  "العبور". وهكذا 

ي هذا اليوم... 
 
 عب  ابن هللا من هذا العالم إىل أبيه...  ألنه ف
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نفع لكم أن تحتفلوا بعيد الفصح إن لم تمتلئوا بذاك  أي

ون من ظلمة األفعا يرة إىل الذي تتعبدون له... فتعب  ل الشر

نور الفضيلة، ومن محبة هذا العالم إىل محبة البيت 

 !!السماوي

ون يحتفلون بهذا العيد المقدس ويكرمون  فإنه يوجد كثبر

قدرة لكنهم يفعلون هذا بغبر استحقاق، وذلك بسبب 

هم، وعدم عبورهم فوق هذا العالم إىل أبيهم،  ال  أيشر

ون من ذهوات هذا العالم ومن الملذا ت الجسدية إىل يعب 

لهم من مسيحيير  تعساء، وال يزالون  محبة السماء. يا

... ألجل هذا إتحت سيطرة  بليس مبتهجير  بهذا الشر

ي 
 أي، بأن تحتفلوا بعيد الفصح كما يلزم، أنذركم يا إخوئ 

ي 
ي الخطية،  ينبغ 

 
وا. فمن كان من بينكم ال يزال ف أن تعب 

يرة إىل حياة   من األعمال الشر
ً
فليقدس هذا العيد، عابرا

 الفضيلة. 

ي حياة مقدسة. فليعب  من فضيلة إىل 
 
 ف
ً
من كان فيكم سالكا

.  فضيلة.   وهكذا ال يوجد أحد ال يعب 
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... أن يأكلوا 
ً
وإذ كان االحتفال بعيد الفصح أعتيد فيه قديما

( خالل سبعة أيام، هكذا يلزم عىل   ) خب   بغبر خمبر الفطبر

ي أن يأكل من جسد الحمل  مسيجي كل 
المسيح،  أي الحقيف 

ي حياة مقدسة بسيطة كل أيام حياته 
 
خالل  أيأن يعيش ف

 السبعة ايام... 

ي احذروا من الخمبر القديم، فال تبقوا فيه يا 
، وذلك  إخوئ 

 
ً
 كما يحذرنا الرسول قائال

ً
ة العتيقة" ا نقوا "إذ  منكم الخمب 

تنقوا من السلوك القديم. فإن تحولتم  أي، (7:  5كو 1)

عن كل الشر الذي يشار له بالخمبر العتيق، والحظتم بإيمان 

ي المعمودية، عندئذ تكونون مسيحيير  
 
ما قد تعهدتم به ف

 .  حقيقيير 

 .ليعطيكم هللا الذي يحيا ويملك إىل أبد األبد. آمير  

وسيوس  القديس امب 

:  28)مت  "ها هو يسبقكم إىل الجليل. هناك ترونه"

، فقد عب  Passing-over"" الجليل تعت  العبور" ألن (.7

مخلصنا من الموت إىل الحياة ومن آالمه إىل قيامته. فإن  
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الفاضلة، يمكننا  كنا نعب  من أفعال الشر إىل أعىل الحياة

ألن ذاك الذي خرج  بعد ذلك أن نرى بفرح مجد قيامته. 

ي ذلك "العبور" )الجليل(. 
 
 من القب  يرونه ف

 + 
ً
ة الشر والخبث  إذا ة عتيقة وال بخمبر لنعيد ليس بخمبر

وإذ نخلع اإلنسان (. 8:  5كو 1) الحقبل بفطبر اإلخالص و 

 العتيق وأعماله، ونلبس اإلنسان الجديد المخلوق بحسب

، بعقل متضع وضمبر 
ً
 وليال

ً
ي ناموس هللا نهارا

 
هللا. ونلهج ف

ي 
 .(24 – 22:  4 )اف نف 

 لنطرح عنا كل رياء وغش، مبتعدين عن كل رياء ومكر. 

ليتنا نتعهد بحب هللا ومحبة القريب، لنصبح خليقة 

 ...
ً
 جديدا

ً
 جديدة، متناولير  خمرا

 
ً
ي  إذا

 .لنحفظ العيد كما ينبغ 

 صانع العجائب - القديس أغرغوريوس


