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الرسالة البابوية لعيد القيامة المجيد
2016
باسم االب و االبن والروح القدس االله الواحد امين.
اخريستوس انيستي  ،اليسوس انيستي .
اهنئكم أيها األحباء بعيد القيامة المجيد  ،اهنئكم بفرحة هذا العيد .أهنئ الكنيسةةةةةةةة القبكية كا  ،مكاا  ،امباء المكاالبة  ،امباء
األسةةةا فة  ،امباء الكهنة والشةةةمامسةةةة .اهناء مجالا الكنالا و  ،الاداا والاا ماش  ،الشةةةبال و األيفاك واهناء  ،امسةةةر
المسةةةي ية كا  ،مكاا .اهنئ  ،اميباالشةةةياش القبكية المدةد ي كا بقال العالم ، .سةةةنة وحضةةةرا كم ييبيك و  ،يامة واب م
باير وبص ة.
ال قيقة عيد القيامة هد مة أعيا با وكرح اكراحنا وبهجة لدبنا .وهد العيد الذي ب ف ،به كا  ،يدا .عندما ب دث عك عيد
القيامة ب ذ ر السةةيد المسةةيذ الذي عةةلا علي الصةةليا .لقد ماش حقا ه ويش د هذا شةةها اش يري .كهناك الد المئة  ،وهناك حراس
القبر  ،وهناك النسةةةدي ال ا الا القبر  ،وهناك يدسةةةم الراما الذي حم ،ةسةةةد السةةةيد المسةةةيذ وهناك بي يا البنكا الذي
حد م امامه السيد المسيذ .وهناك أ لة يري علي ابه ماش حقا ه علي الصليا .منها ابشقاق حجال الهيك ، ،وام فاا ال ا وةدش
كا القبر  ،وال جر الكبير الذي اا علي بال القبر وأيضةةةةا ال راس الذيك حرسةةةةدا هذا القبر بلمر مك الدالا الرومابا .وأخيرا
خ م الدالا الرومابا الذي وضع علي بال القبر .السيد المسيذ الذي علا علي الصليا اا كا اليدا ال الث ما بقدك وبشهد كا
ابدا اميماا .وأيضا ه شهد الم ك الذي أعلك اا المسيذ د اا وشهد ال راس الذيك اببك دا علي األالض  .ولكك الؤساء الكهنة
أشةةةاعدا اشةةةاعاش اضبة واضةةةالي ،باه ة .وأخيرا د ابت ظهدالاش السةةةيد المسةةةيذ العديدي لل ميذ أ بر لي ،علي يامة السةةةيد
المسيذ  .وهناك مل ،أخرى ملمدسة  .منها الزلزلة ال ا عاحبت يامة السيد المسيذ  .وال جر الذي حرج عك بال القبر.
وحديث النسةةةدي وهك كا يريقهك كا كجر القيامة ليضةةةعك ال ندي م القبر الفاالغ ألا المسةةةيذ د اا اال ا ه ام فاا والمندي ،كا
مكاا الدكك.
القيامة د مت كا السةةةةةنداش األولي مك القرا األوك المي ي  ،قريبا كا عاا  33ا .ولكك السةةةةةشاك األهم  ،ما ها كالدي القيامة
إلبساا اليدا وب ك بعيش كا القرا الداحد والعشريك؟
ما فائدة قيامة السيد المسيح من أجلنا؟
أما عك كالدي القيامة لنا سلض رها عدي بقاي:
( )1القيامة جع ،امبسةةاا يعرح حقيقة أعةةله السةةماوي .كابت أيها امبسةةاا مالدق سةةماوي  ،الك سةةماوي .خلقت علي عةةدالي
هللا وم اله .علي عةةةدال ه كا العق ،وم اله كا اإلالا ي .ولكك امبسةةةاا األوك اسةةة ادا االا ه اسةةة اداما خايئا .ككابت الن يجة ابه
اساء اس اداا ال رية ككسر الدعية ومعها سر لا هللا .وسقط امبساا وابكفلش عدالي هللا كا امبساا .كصاال هناك اال باك
كا العق ،وعدا القدالي علي ال مييز اوامكرا  .وبالكلية عةةةةةاال امبسةةةةةاا عاةزا علي بياا ال قيقة .وةاءش ك ري سةةةةةعي كيها هللا
لإلبساا مك خ ك أعداش األببياء م ةاء جسد هللا  .و اا القصد مك والاء  ،هذا هد ا س عا ي الصدالي المضيئة لإلبساا كا
عةةدال ه الجميلة .وةاءش القيامة لكا ما نير لإلبسةةاا ال ياي الجديدي وعةةاال امبسةةاا النا ه منيراه .ولذلك اك السةةيد المسةةيذ ،
مك يشمك با م يمكث كا الظلمة (يدحنا  .)46 :12ما بدال القيامة يشةةع كا حيا ه ك عد الصةةدالي الي أعةةلها .ويعد امبسةةاا
كا ال قيقة علي عدالي هللا وم اله .هذه اضا اوك كالدي وها اا امبساا يعرح حقيقة أعله السماوي.

( )2اممر ال ابا  ،أا ي يا امبسةةةةاا حياي امم ،والرةاء  ،يدا وليا كا ك راش م قكعة كا حيا ه .كامبسةةةةاا اليدا ي اج الي
هذا الرةاء يراه .ذ روا معا مريم المجدلية المرأي اليالسةةةةةةة ال ا ضهبت الي القبر ب ث عك معلمها وسةةةةةةيدها .وعندما وةدش
ابسةةةابا ي د ها  ،ظنت ابه البسةةة ابا .و ابت كا هذه الل ظاش كا بكاء شةةةديد ب ث عك مسةةةي ها .وأخيرا وةد ه وعرك ه عندما
بكق بلسةةةمها يا مريم .و ابت الن يجة ابها عةةةرخت ب لك العباالي البدبا (يدحنا  )16 :20أي معلما وسةةةيدي والبا .وأيضةةةا ه
عندما ظهر السيد المسيذ لشابيك ي د اا بيلس عك صة يام ه .ظهر بينهما وهما م جهاا الي عمداس القريبة مك اوالشليم.
ل ل ا بهاية المقابلة بقدلهما لبعضهما :الم يكك لبنا مل هبا ه كينا (لد ا  .)32 :24وضال اليلس وح ،م له الرةاء و امم .،ما
وةدباه أيضةةةا ه مع ةماعة ال ميذ الذيك ابدا كا خدح شةةةديد .ولكك عندما ظهر المسةةةيذ بينهم بجد الك ال المقدس يقدك :كفرح
ال ميذ اض الأوا الرل (يدحنا .)20 :20
( )3اممر ال الث مك كدالد القيامة إلبساا اليدا هد ابنا بق نا بالقيامة بعمة ال بنا .كا  ،يدا عيش الكنيسة القيامة و ذ رها كا
الص ي .وب ك كا  ،يدا عندما بصلا ع ي با ر كا امةبية ابما ب ذ ر القيامة المجيدي مبها حد ت و ت الفجر .وعندما ب ف،
كا  ،يدا أحد بالقداس اإللها  ،بج مع كا يدا الرل الذي هد يدا القيامة .وهذا هد العيد األسبدعا .وكا  ،شهر بكا ب ف،
كا يدا  29مك الشةةةهر القبكا بهذه ال ذ االاش ال ة  ،البشةةةاالي والمي والقيامة .وأيضةةةا كا  ،عاا ب ف ،بعيد القيامة المجيد
ويم د اح فالنا الي  50يدما ه بسميها الاماسيك المقدسة.
هذه الصةةدالي الجميلة ال ا بق نا بها بعمة ال بنا  ،بق نيها كا المعمد ية .حيث بدكك كا ة سكسةةاش علي م اك ال ة أياا ال ا
ضةةاها السةةيد المسةةيذ كا القبر .وعندما ب قدا لن ناوك امكااالس ة يا يصةةلا امل الكاهك كا بهاية  ،داس ويقدك كا امع راح
األخير :يعكي عنا خ عةةةةا وسفرابا للاكايا وحياي ابدية لك ،مك ي ناوك منه  .كا  ،داس ب قدا و ب ناوك مك الجسةةةةد المقدس
والدا الكريم .ب ناوك منهما لكا ما بناك ال ياي الجديدي كا بدال القيامة المجيدي .اا لم ل لدا ةسد ابك امبساا و شربدا مه كليا
لكم حياي كيكم (يدحنا .)53 :6
ابنا أيضةةا مبفهم لمة امبجي ،المقدس ام كا ضةةدء القيامة .كامباء الذيك بدا امسةةفاال بدحا مك هللا بدها كا ضةةدء معرك هم
ومعايشةةةة هم لهذه القيامة المجيدي .القيامة اضا حدث لك ،ابسةةةةاا وكرحة لك ،البشةةةةر .وينبعا اا بسةةةةعي الي ا ناء هذه الفرحة كا
حيا نا لنعيشها كا  ،يدا .القيامة ها ال جديد لعمر  ،واحد منا كا  ،عاا .اكرح بالقيامة وعش الوعة القيامة .ب ك بصلا كا
 ،ليلة كا سةب ة بصةم اللي ،وبقدك :دمدا يا بنا الندال لنسةبذ الل القداش  .هذه ها عةرخة  ،يدا وبداء الكنيسةة كا ،
يدا :دمدا يا بنا الندال  .بالقيامة عربا بنا الندال .وبالقيامة بقم وبسبذ الل القداش .ما يعلمنا الك ال المقدس علي الدواا:
(اعماك  .)12 :4القيامة
ليا بلحد سيره الا ص  ،ما ليا اسةةةم خر ت السةةةماء د أعكا بيك الناس به ينبعا اا بال
المجيدي كرحة.
عدبا بصةةةةلا اا دوا هذه الفرحة كا لا  ،ابسةةةةاا .كليفرح  ،منكم بهذه القيامة كا حيا ه .كا بي ه كا اسةةةةر ه كا عمله كا
خدم ه كا نيس ه كا حيا ه اليدمية .ا صبذ القيامة كرحة امبساا كا  ،يدا .وليس قب ،عباح  ،يدا بالقيامة المجيدي ح ي
يكدا النهاال ةديدا  ،يدا و كدا حيا ه يامة علي الدواا.
ا رال هنئ ا للجميع .واكرح معكم وابق ،اليكم هنئة مصةةةر لها نيسةةةة وشةةةعبا ه  ،امباء المكاالبة واألسةةةا فة كا المجمع المقدس.
و  ،ام ليروس و  ،الشعا .و  ،يامة واب م باير.
اخريستوس انيستي  ،اليثوس انيستي  .المسيح قام بالحقيقة قام.

