القيامة رجوع إلي األصل :
•

حينما ناجي داود نفسﻪ قبل الموت ,قال لھا :ارجعي يا نفسي إلي موضع راحتك )مز,(٧ :١١٦
ولم يقل لھا اذھبي!!

•

وحينما تحدث الجامعة عن الموت قال :فيرجع التراب إلي األرض كمـا كـان و ترجـع الـروح إلـي
ﷲ الذي أعطاھا )جا. (٧ :١٢

•

نحن -إذن -ﻻ نذھب إلي السماء  ,بقدر ما نرجع إليھا ,ألن اإلنسان في جوھره  ,لـيس الجسـد
الذي جاء من تـراب  ,ولكـن  -بـاألحري واإلكـرام  -الـروح التـي أخـذھا مـن ﷲ ,نفخـة قدسـية
إستودعھا الرب التراب إلي حين و لكنھا ستعود إلي الرب في الوقت الذي يعلمﻪ ﷲ.

•

لذلك فاإلنسان المؤمن ,يتطلع دائما في شوق إلي الملكـوت المعـد لـﻪ منـذ تأسـيس العـالم,
وشعاره الدائم ھو  " :إن سيرتنا نحن ھي في السموات ,التـي منھـا أيضـا ننتظـر مخلﺼـا ھـو
الــرب يســوع المســيح  ,الــذي ســيغير شــكل جســد تواضــعنا  ,ليكــون علــي صــورة جســد
مجده )في ( ٢١-٢٠ :٣

•

ولـذلك أيضـا كانـت نﺼـيحة القـديس موسـي األسـود لكـل تلميـذ مـن تالميـذه  :اذكـر ملكـوت
الســموات ,لكــي تتحــرك فيــك شــھوتﻪ  .إن أكبــر تعزيــة نالھــا القــديس إســطفانوس ,رئــيس
الشمامسة وأول الشھداء وقت استشھاده ورجمﻪ من قبل اليھود ,إنﻪ نظر السموات مفتوحة ,
وابن اإلنسان قائم عن يمين ﷲ )أع.(٥٦ :٧

•

و للقيامة أمجاد كثيـرة  :و نسـتطيع أن نحﺼـي -علـي األقـل  -أربعـة أمجـاد أخـذناھا باإليمـان
بقيامة السيد المسيح ,وسنأخذھا بالعيان في األبدية السعيدة  ,و ھذه األمجاد ھي:
 .١مجد القداسة :فالكل قديسون ,في حضرة القدوس ,وفي عالم القداسة الكاملة ,لھذا
رأي يوحنا الحبيب المفديين في ثياب بيض )رؤ . (٩ :٧عالمة الطھر و النقـاوة  ,فھيھـات
أن تطاول الخطيئة األجساد النورانية  ,واألرواح المكملة  ,و سكان السماء !
 .٢مجد السعادة :إذ سيسمع كل مؤمن يﺼل إلـي مشـارف العـالم اآلخـر ,كلمـات الـرب:
نعما أيھا العبد الﺼالح واألمين ,كنت أمينا علي القليل ,فأقيمك علي الكثير ,ادخـل إلـي
فرح سيدك )مت .(٢٣ :٢٥و ھكذا نشترك جميعا في عشرء عرس الحمل )رؤ ,(٩ ,٧ :١٩
مرنمين ومسبحين فادينا المحب ,حينما يتحد الرب العريس  ,بكنيستﻪ العروس.

 .٣مجــد الشــركة  :فــنحن اآلن فــي محفــل أبــرار مكملــين ,إذ ھنــاك نلتقــي بالمالئكــة
والقديسين ,وعلي رأس الكل ,أم النور ,سيدة الطھر والنقاء ,وكل من ساروا علي دربھا
من القديسين ھناك نلتقي باآلباء :إبراھيم وإسـحق ويعقـوب ,واألنبيـاء :الكبـار والﺼـغار
والرســل :تالميــذ الحمــل ,والشــھداء :الــذين ســفكوا دمــائھم علــي اســم المســيح ,
والقديسين  :الذين ازدروا باألرض ليمتلكوا السماء .
 .٤مجد الخلود و الحياة األبدية  :فالحياة ھناك ليس لھا نھاية  ....إنھا الخـروج مـن الـزمن ,
والدخول إلـي األبديـة والالمحـدود  .ھنـاك نتحـد بـا vفـي خلـود مقـيم ,تحقيقـا لوعـده
الﺼادق واألمين:
كما إني أنا حي ,فأنتم ستحيون )يو - (١٩ :١٤
من آمن بي ولو مات فسيحيا )يو- (٢٥ :١١
من يأكل جسدي ويشرب دمي فلﻪ حياة أبدية و أنا أقيمﻪ في اليوم األخير )يو (٥٦ :٤

فليعطينا الرب أن نقوم مع المسيح القائم ,منفـذين وصـية بـولس الرسـول :فـإن كنـتم قـد قمـتم مـع
المسيح فأطلبوا ما فوق حيث المسيح جالس عـن يمـين ﷲ ,اھتمـوا بمـا فـوق ﻻ بمـا علـي األرض.
ألنكم قد متم وحياتكم مستترة مع المسيح في ﷲ .متي أظھر المسيح حياتنا فحينئـذ تظھـرون أنـتم
أيضا معﻪ في المجد )كو.(٤ -١ :٣

وھكذا تمتد فرحتنا بعيد القيامة المجيد  ,من فرحة يوم بذاتﻪ  ....إلي فرحة عمر شامل  ....إلي فرحة
أبدية سعيدة ..فلنحتفل بقيامة الـرب المجيـدة ..ذاكـرين تجسـده العجيـب ..وفدائـﻪ البـاذل ..وقيامتـﻪ
المباركة ..ومحبتﻪ الثاني ..ليأخذنا إلﻪ ..ألم يقل لنا :أنا أمضي ألعد لكـم مكانـا ..وإن مضـيت وأعـددت
لكم مكانا ..آتي أيضا ..وآخذكم إلي  ..حتي حيث أكون أنا  ..تكونون أنتم أيضا )يو (٣ ,٢ :١٤

