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الرسالة البابوية لعيد القيامة المجيد 2017
باسم االب واالبن والروح القدس االله الواحد امين.
اخريستوس انيستي اليثوس انيستي.
المسيح قام  ،بالحقيقة قام.
اهنئكم بعيد القيامة المجيد والذي يحتفل به كل مسيحيي العالم في نفس التوقيت من هذا العام .ونتذكر بالخير شهداء أحد
الشعانين الذين سجلوا بدمائهم صفحة جديدة في تاريخ الكنيسة القبطية المصرية .نتذكرهم بالخير وان هللا اختارهم  ،الننا نعلم ان
هللا هو ضابط الكل الذي يدبر حياتنا جميعا ً  .ونحن نشكره دائما ونقول فلنشكر صانع الخيرات .نذكرهم بالخير مع كل الشهداء.
ونذكر بالدنا الحبيبة مصررر .ونصررلي دائما من أجل أن يحفهللاها هللا في سررالم .ويبعد كل شررر وكل شرربه شررر ن حدودنا في بالدنا
مصر و ن كل منطقة الشرق االوسط.
ندما نتأمل قيامة السررررريد المسررررري  ،نجد أن آيات كثيرة في الكتاب المقدس تكلمت ن القيامة .ألن القيامة هي الحدث
األول واالسرراسرري في تاريخ مسرريحيتنا  .فبال قيامة وبال صررلي ال يكون للمسرريحية أي وجود  .من اآليات الكثيرة التي تتكلم ن
القيامة وتتكلم بصرررورة شرررخصرررية وفردية كتبها سلا القديس الذي لم يكن يعرف المسررري ل من لويل  ،ربما الى نصرررم مره.
ولكنه في منتصم العمر ظهر له السيد المسي و رفه ساته .وكانت النتيجة انه صار من شاول الطرسوسي الى بولس الرسول .
بارة من أقوى العبارات التي تتكلم ن اختبار القيامة .كت قائال في
في رسالته الى أهل فيليبي  ،وكان وقتها في السجن  ،كت
االصررحاا الثالع دد " .10أل رفه وقوة قيامته وشررركة االمه متشرربها ً بموته" يفيليبي  . )10 :3وهذه المعرفة والخبرة الروحية
في القيامة يحددها القديس بولس في هذه المالم االربعة.
أوالً" :ألعرفه" :وهي كلمة بصرررياة التأكيد .وهذه المعرفة شرررخصرررية وليسرررت معرفة سرررما ية فقط  .وهذه المعرفة هي معرفة
لشخص المسي ساته  .وللتأكيد لى هذه المعرفة يقول "أل رفه"  .وهذه المعرفة تحدث نها ايوب الصديق في نهاية سفر أيوب
حينما قال" :بسررررمع االسن قد سررررمعت نا واآلن رأتا يني" يأيوب  . )5 :42في هذه المعرفة يعرف محبة المسرررري و يعرف
وصية المسي و يعرف خالص المسي و يعرف سلوكيات المسي التي وضعها في قلوبنا .وهي المعرفة االختبارية.
ثانياً" :وقوة قيامته" .الملم الثاني أن القديس بولس الرسررررررول سكر "وقوة قيامته" .فالقيامة لها قوة  ،وهذه القوة أقوي من كل
شرريء  .فالقيامة ليسررت حدتا ً تاريخيا ً ولكنها حالة معاشررة يعيشررها االنسرران ويختبرها ويتمتع بها  .القيامة تعلن أن الموت ليس هو
نهاية المشرروار .القيامة هي التي أقامت مريم المجدلية وقت أن كانت متحيرة  .حتى انها في وسررط ح نها ظنت أن السرريد المسرري
هو البستاني .و ندما ناداها بأسمها فرحت بلقاء السيد  .القيامة هي التي أقامت التالميذ من خوفهم  .كانوا خائفين وكانت األبواب
مالقة .ولكن ندما ظهر لهم السيد المسي  ،يقول الكتاب" :ففرا التالميذ أس رأوا الرب" ييوحنا  . )20 :20القيامة هي التي تقيم
األنسان من الخطية .فال يمكن لألنسان أن يقوم من دنس الخطية اال من خالل قيامة السيد المسي التي فرحت كل البشرية ندما
لق لى الصلي ومات موت الصلي من أجل كل انسان .
ثالثاً" :وشرررراة االمه" .الملم الثالع في اختبار القديس بولس الرسرررول يقول" :وشرررركة االمه"  .وهنا يأخذنا العج أنه يذكر
قوة القيامة قبل أن يذكر شركة اآلالم  .في التقليد المسيحي القديم ندما كانوا يعلقون الصلي كانوا ال يرسمون ليه جسم السيد
المسرري  .وسررب سلا انه يعلن أن المسرري قد قام من بين االموات  .وفرحة القيامة الطريق اليها من خالل الصررلي  .اتذكر مرة
في زيارتي ألحدى الدول اني قد رأيت صررليبا ً من الخش ر مفرلا ً لكن كان ليه صررورة المسرري القائم  .فالمسرري موجود بجسررده
القائم من بين االموات .شرررركة االالم هنا التي يتكلم نها القديس بولس الرسرررول تعني ان القيامة تأتي بعد اآلالم  .فشرررركة اآلالم
تحدث ندما يشترك فيها االنسان  .النه اليوجد مجد بدون ألم واليوجد أكليل حياة بدون أكليل شوك .

اكليل الشوك أ طانا أكليل الحياة .وال قيامة بدون صلي  .ولذلا شركة اآلالم التي نجتازها  ،يجتازها االنسان وتجتازها الكنيسة
وتاريخها الطويل ونسجلها بفصول كثيرة من قصص وأحداث االستشهاد .لقد صارت كنيستنا القبطية المصرية "كنيسة الشهداء"
ومعروفة بهذا اللق في كل العالم حتى اننا نقول" :ام الشهداء جميلة" والمقصود بها الكنيسة .
رابعاً" :متشررب ا ً بموته" .الملم الرابع في خبرة القديس بولس الرسررول" :متشرربها بموته" .بمعنى ان االنسرران المسرريحي السررائر
في لريق الرب يموت ن الخطية  .في كل مرة نحضررر فيها القداس االلهي نسررمع الكلمات التي نختم بها قراءة الكاتوليكون "ال
تحبوا العالم وال االشررررياء التي في العالم" ي 1يوحنا  . )15 :2فنهللارة المسرررريحي وشررررهوة قلبه الدائمة هي في السررررماء " .متشرررربها ً
بومته" قال نها القديس بولس الرسول في اختباراته الروحية القوية "من أجلا نمات كل النهار" يرومية  . )36 :8هذا االختبار
الروحي الذي يقدمه القديس بولس الرسول هو اختبار بر نه القديس مرات كثيرة .فيقول" :استيقظ ايها النائم وقم من االموات
حينئذ يضرريء لا المسرري  ".يافسررس  .)14 :5السرريد المسرري يضرريء لالنسرران النائم في الخطية  ،النائم في الشررر  ،النائم في محبة
العالم  ،النائم بعيدا ً ن المسرررري وبعيدا ً ن معرفته الحقيقية  .االنسرررران النائم ال يعرف قيامة المسرررري وال يختبرها وال يعيشررررها .
القديس بولس الرسررررررول من خالل الكلمة المقدسررررررة يد و كل احد" :اسررررررتيقظ ايها النائم وقم من االموات ياموات الخطية) حينئذ
يضيء لا المسي ".
تهنئتي القلبية للجميع وقلوبنا تعتصررررررر باأللم لفراق أحبائنا الشررررررهداء ولكننا نذكرهم لى الدوام النهم رقدوا لى رجاء القيامة ،
قيامة السيد المسي  .هللا يحفهللاكم ويبارك حياتكم .
ورسالتي هذه أوجهها الى األباء المطارنة واألساقفة واألباء الكهنة  ،القمامصة والقسوس والى كل الشمامسة والخدام والخادمات
والى لجان ومجالس الكنائس  ،الى كل الشررررباب  ،الى كل االلفال و الى كل األسررررر بكل كنيسررررة في كنيسررررتنا القبطية الممتدة في
قارات العالم  ،في امريكا وكندا وأمريكا الالتينية وأوربا وأفريقيا وأسيا واستراليا.
تحيتي ومحبتي ومحبة كل الكنيسة االم هنا في مصر نرسلها اليكم .راجين لكم ألن تتمتعوا دائما بالقيامة في حياتكم .اخريستوس
انيستي  ،اليثوس انيستي .المسي قام  ،بالحقيقة قام.

