الرسالة البابوية لعيد القيامة المجيد 3102 -
بإسم االب واالبن والروح القدس االله الواحد  ،أمين.
اخرستوس انيستي  ،اليثوس انيستي
بي اخرستوس افتونف  ،خين اوميثمي افتونف
المسيح قام  ،بالحقيقة قد قام
أهنئكمم بييئئد القي مئم ال ،يئئد  ،الئيد هئئو يئئد ا ي دنئ ورئئرح أرراحنئ وبح،ئئم حي نئ  .والحقيقئئم اع يئئد
القي مئم أئ ع بيئئد وئئو ،صوأئا  ،وئئو ،الخ سئئم والخ سئئين أئئو ،وأنتحئع الوئئو ،بةتئئرو اسئئمو ا ال ، ،الةتئئرو
الدس م ب لولوات واالووا ،والتضر ت  ،ثم أ ع أو ،ال ،يم اليظي ئم ونقئوف ريئه " :مئ ال سئيص وئلم ،
ر حي ال أن با ال سيص أحيئ رئ "ع" (غالصيئم  .)22 : 2ثئم أئ ع أئو ،ا حئد  ،أئو ،النئو  ،أئو ،نئو سئ ل المئر
وقي مم السيد ال سيص من بين االموات.
أ أد أع أكل مم ن ثالث مراحا او ثالثم مش هد من القي مم .
المشهد األول  -مشهد الخروج من القبر:
ب لطم كا مشحد من مش هد القي مئم لئه حقيقتئه الت أخيئم  ،ولمئن لئه اأضئ ال يئ نع الرميأئم الروحيئم
والت مليم ريه .السيد ال سيص ق  ،بقوو الهو ه وخرج من القمر ولم أمن لل وت سلط ع ليه .وقي مم السيد ال سيص
وهمح لل ،ي  ،ورع هيه القي مئم نسئ يه الممئر .بحئيه القي مئم الممروهئ لمئا انسئ ع أئ من ب لوئلي أع أيئي
وأن ف نويمه رع خالص ورداء د ،بن أسو ال سيص  .كل م الخروج من القمر ب ل ينى الرميد  ،هئع خئروج
من قمر الشحوات  ،من قمر الخط أ  .ر لخطيم مثا القمر ،ندم نقرأ رع س لم بولل الرسوف الى اهئا أرسئل
(" )41 : 5استيقظ اأح الن ئم وقم من االموات ريضئ لك ال سيص"  .قم من ا موات ينع قم من قمر الشئحوو ،
مئن قمئر الخطيئم  .ودائ ئ الخطيئم التئع واائه ا نسئ ع رئع كئا امئ ع لحئ وائه لطيئ  .وهئيا الوائه اللطيئ
مخ د  ،من الخ ج رقط واه اياب  .لمن رع نةل الوق الخطيم لح واه سرس ومةترس ب لنسمم لألنس ع .
ا نس ع بقوو القي مم أقوف "أأن سوكتك أ موت  ،اأن غلمتك أ ه وأم" ( 4كئو  . )55 : 45اذع ال شئحد ا وف
"خروج من القمر"  ،من قمر الشحوات.
المشهد الثاني :بعد الخروج من القبر "ارتفاع نحو السماء"
ليلك ظحر السيد ال سيص ظحو ات دأدو أو ،القي مم  ،رع الوم ح و ال س ء واأض مر ا بيين أو،
الى احتة لن بييد الويود ال ،يد  .ال شحد الث نع "ا ة نحو الس ء"  ،ب ينى ا ة االنسئ ع نحئو السئ ء .
قي مم السيد ال سيص ك ن ضد ال ،ذبيم اال ضيم  ،و اال ض لئم أمئن لحئ ئ ثيرا ليئه  ،وا نسئ ع أأضئ أسئ و
للس ء  .السيد ال سيص رع قي مته لم أيطله سئ  ،ال أكة ع و ال ظئال ،وال خئوو و ال ح،ركميئر و ال أد سئئ .

هيا مين ه أع االنس ع ليل رقط أع أترك الخطيم با أنمغع أع أشئت الئى رئو  .القئدأل بئولل الرسئوف أقئوف
هيا التيميئر الرائئ ائدا " :لئع اسئتح ء أع أنطلئأ وأكئوع مئ ال سئيص ذاك أرضئا ائدا" (ريليمئع  .)22 : 4هئيا
ا ستي أموع لى ا ض  ،انس ع نده ب ست را رضيلم الحنين لألبدأم .
اذع ال شحد ا وف  :ا رك قمر الخطيم و ال شحد الث نع  :اسئت للسئ ئي ت  ،وا ئيو حئالوو السئ ء .
و ة هئ ت اال ض ئئرخ أم ئ مع .وأمئئوع االنس ئ ع نئئده حيئ و وحيئئم و احس ئ س وحئئع متئئدرأ  ،كئئا أئئو،
أنظرالى الس ء .و هيا نتيكره رع كا قداس ندم نقئوف "أأحئ ال،لئوس قةئوا  ،والئى الشئر أنظئروا"  .وهئيا
هو ال ينى ال ،يا رع ال شحد الث نع  ،ا ة ن نحو الس ء .
المشهد الثالث  :ثم نف ّرح كل انسان بهذه القيامة .
اع السيد ال سيص ندم ق  ،من بين االموات  ،ظحر  ،مثا م قل  ،دو مرات  .ورع مرو من ال رات
ظحر لتل ييد واس رع نةل مس ء أو ،القي مم  .لوق و كليوب س ك ن س ئراع رع الطرأأ و لمنح لئم أئد ك
ال سيص الق ئم  .ولمن بيد اع ركح وبيد كسر الخمي  ،ق ال يميرا ا يال ادا " :الم أمن قلمن ملتحم رين " (لوق
 .)22 : 21ب ينى "انن كن نشير ب ش ر ميينم مواودو رع قلمن رع حضو السيد ال سيص  ،ولمنن لم نيرو
كيئ نيمئئر ليح ئ  ،لسئئن قئ د أن اع نووئئةح " .ال شئئحد الث لئئك أحمئئع اع االنسئ ع الئئيد ئئيو القي مئئم و ئئرك
الخطيم واست للس وأ ت  ،انطلأ لمع م أة "رح كا انس ع بحيه القي مم  .هيه مئ نطلئأ ليحئ ئا الخدمئم و
ا المرااو  .الةرح أسمن رع قلمه وهيا الةرح أدريه لمئع مئ أنقلئه لمئا انسئ ع  .نقئرأ ميئ رئع ان،يئا ميل نئ
أوحن رع قداس ت رترو القي مم " :رةرح التالميي اذ أوا الرب" (أوحن  . )22 : 22م،رد ؤأم ال سئيص القئ ئم
من االموات ك ن سم ررح لألنس ع  .ليلك أمدأ االنس ع بنقا هئيا الةئرح وأيمئر ليئه لمئا أحئد  .واحئد أيمئر
ليه ب نه أقد ،وق  ،واحد أيمر ليه ب نه أقد ،احد  ،واحد أيمئر أع أقئد ،رمئر  ،واحئد أقئد ،مئ ف  ،واحئد أقئد،
ؤأم للي ا وللخدمم وللمرااو  ،واحد أقد ،ي  .وكا هيه مظ هر لةرحم االنس ع بقي مم بن أسو ال سيص .
اننع أ أد اع اذكر لمم اع كل م "ال و ى" ال ينى اليأن ر ق الئروح ااسئ دهم  .لمئن "ال ئو ى" لحئ
مي نع ه مم رع حدأثن ن القي مم  .مثال أواد انس ع مي رع الةمر  ،رمره مي  ،اقرب مث ف ليلك هو سئ وف
الطرسوسع  .رقد ك ع انسئ ع أيتقئد اع مئ أوئنيه هئو خدمئم  .لمئن رئع لحظئم ميينئم نئدم ظحئر لئه السئيد
ال سيص رئع صرأئأ دمشئأ  ،اكتشئ اع هئيه لئم مئن الطرأئأ الوئحيص  .وك نئ النتي،ئم انئه وقئ امئ  ،السئيد
ال سيص وق ف له" :م ذا رأد أ ب اع أريا؟" (أ ف  . )6 : 9أينع أ ا اأه؟  .رش وف ق  ،و حوف و غيئر
من س وف الطرسوسع الى بولل الرسوف  .ود ون نرى بولل الرسوف رع انطالقه للخدمئم و للي ئا وللنشئ ص
كي ال للمرااو .
أواد نو آخر من االموات  -اموات رع الروح  -هو أ وميروو وأيه وأ،يئ ولمنه مي رع
وحه  .انس ع مثا اك  ،ك ع أظن اع سي د ه رع ال ف رقئط  ،وهئيه ك نئ كئا حي ئه  .لمئن نئدم ق بئا مئ
السيد ال سيص ق  ،من ال وت ومن قمئر هئيا ال ئ ف الئيد كئ ع أقيئده  .وقئ  ،وابتئدأ أئرى ؤأئم ادأئدو  .اوف سئيئ
ونيه  ،ا طى نو امواله لل سئ كين  .ثئ نع سئيئ "اع كنئ وسئي ب حئد ا د ا بيئم اضئي و" (لوقئ : 49
 .)8وق  ،اك و حوف من انس ع خ صئ واش الى انس ع قدأل وممشر بإسم السيد ال سيص .
نو ث لك من االموات  ،ب لطم أواد انوا كثيرو  ،لمننع اكتةع بثالثم انوا  .نو ث لك هئو امئوات
رع القل  .قل لك رع الروح  ،رع الةمر ثم رع القل  .قلمئه ميئ ال أوائد ريئه سئيو وال احسئ س بخط أئ ه .
اقرب مث ف هو مرأم ال ،دليم  .رقد ك ن انس نم خ صكم رع سوا او سليم وهيه االنس نم احتلح دو الخير ،

الشيط ع ولمن ندم ق بل م السيد ال سيص حولئ الئى انسئ نم قدأسئم وممشئرو ونقلئ اخمئ القي مئم كئ وف
انس ع أنقا اخم قي مم بن أسو ال سيص  ،ق م و حول .
خالوم االمر  ،اع يد القي مم هو رروم لمع أقو ،االنس ع مئن أد سئيئ أقيئده  .يئد القي مئم رروئم
للةرح  ،وكلن نيلم انن نحتةا بييد القي مم ل دو خ سين أوم  .وهيه الخ سوع أوم نيتمره خ سوع أو ،أحئد ،
رحو ررح ارراحن وبح،تن وسئرو ن  .ونيئي رئع رمئر القي مئم رئع كئا أئو ،رئع الوئم ح نئدم نوئلع وئالو
ب كر .ورمر القي مم نييشه رع كا اسمو رع أو ،االحئد "هئيا هئو اليئو ،الئيد وئنيه الئرب" (مئي . )1 : 448
ورع كا سحر قمطع  ،رع أو 29 ،يك ا للقي مم  ،ورع كا سنم رع رترو الخ سين ال قدسم  .الرب ميمم .
اخرأستوس انيستع  ،اليثوس انيستع

