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The Papal Encyclical for the Glorious Feast of the Resurrection, 2015
.باسم االب و االبن و الروح القدس االله الواحد أمين

]É<rictoc ÉAnec]@ Aly;oc ÉAnec
المسيح قام  ،بالحقيقة قد قام
انني اهنئكم بعيد القيامة المجيد  ،الذي هو فرح افراحنا وعيد اعيادنا .والقيامة في الحياة المسييييحية ليسييي مجرد حد
تاريخي وال هي مجرد مناسييييييفة اح نالية نح ن فياا بمتاهر م عددة  ،وال هي بالطفع مجرد يوم عابر .ولكن القيامة هي حجر
االسييياي في طة فدا نا ال ي اتماا ربنا يسيييوع المسييييل عخش يييفة الايييخية .القيامة مرا ايماننا وهي ايايييا تحقي ال نرا
لالنسييانية .والقيامة هي محور الجااد الروحي  ،فجاادنا الروحي بدو القيامة ليس له أي معنش .ثم ا القيامة اياييا هي االم و
الرجاء في االبدية القادمة .بدو القيامة المعنش اليماننا المسييييحي .بدو القيامة اليوجد سيييالم لحياتنا االر يييية ا يوم .وبدو
القيامة اليوجد عندنا رجاء لخمس قف  .نور القيامة ي ع في حياة االنسا وي ع في حياة ا فرد وفي ا مرحخة من مراح حياته.
وفي أحيان كثيرة نواجه هذا السؤال  ،هل المسيح جاء ومات فعالً؟
بالطفع حادثة القيامة وقع منذ أاثر من  20قر من ال ما  .وحادثة القيامة ال ي حدث لم ت م في الخناء لكن اا
عخياا شيياود .وشيياود الف يير ليسييوا واحد او اثنين ب شيياود م عددين .قا د الما ة الذي معن جنة المسيييل عخش الاييخية وحراي
القفر هم شاود عخش قيامة المسيل .بيالمس الفنطي الذي اقام محاامة صورية لخسيد المسيل .ثم بحراة مسرحية غس يديه وقال
هذه العفارة ال ييايرة ناني بريم من دم هذا الفارن تم ش  .) 24 : 27ول الحتوا ال ناقض في العفارة نبريم و ...بارن ثم نيسييخمه
لخمحاامة و الموتن .الكانة ورؤسييياء الكانة الياود أيايييا شييياود لما حد عند الايييخية وما حد وق القيامة .النسييياء الالتي
ذهفن فجرا يحمخن الحنوم ليقدمونه  ،ان شييياود عخش قيامة السييييد المسييييل .ولكن في ننس الوق اا هنام شييياادات مادية عخش
موت المسييييل عخش الايييخية وقيام ه .اذارام بحجاك الايك الذي ان ييي وق الايييخية  ،اذارام بال ل لة ال ي حدث  .اذارام
ايا يا ب بالحجر الكفير الذي و ييع عخش باك القفر .وا الده يية ا هذا الحجر اا يحري مي  ،فكهنام اانوا ا نين من هروك
مي  .اذارام باالانا ال ي وجدها ال الميذ في مو ع دفن السيد المسيل .اذارام بالحراي اما قخ الذين فطوا القفر .اذارام
بالخ م  ،وهذا الخ م هو عالمة الحاام .واذارام انه اا قفراب جديداب لم يدفن فيه أحد من قف  .هللا في قيام ه قد قدم لالنسييييا الكثير
جدا ب  ،قدم له وعد بالخالص وننذ هذا الوعد .هذه هي طة الاية :ال جسد  ،والاخة  ،ثم القيامة.
اذارام باذه الحادثة ال ي حدث في بداية دمة السيييد المسيييل عندما ذهة الش عري قانا الجخي واتم اول معج اته في
عري قانا الجخي حيث حول الماء الش مر  ،الش عايييير عنة .عندما قال له امنا العذراء مريم نليس لام مرن ت يوحنا : 2
 ) 3اان تقاييييد ليس لام فرح .فالعذراء مريم ت كخم بخسييييا العاد القديم اخه .ا العاد القديم لم يكن لديام فرح الخالص  ،فرح
القيامة .اخمة مر في الك اك المقدي تعني فرح .والسييييد المسييييل يجاوباا باجابة غريفة  ،يقول لاا :نمالي ولك يا أمرأة لم تهتي
سييياع ي بعدن ت يوحنا  .) 4 : 2هذه السييياعة هي سييياعة الايييخية وسييياعة القيامة وهي سييياعة النرح لذنسيييا  .من أج هذا نحن
ناخي في صالة الساعة السادسة ونقول :نن كرم ألنك مذت الك فرحا ب أياا المخخص لما اتي ل عين العالم  ،يارك المجد لك".

كيف نستجيب للقيامة؟ وكيف نستفيد من القيامة؟
سوف أذكر لكم ثالثة نقاط رئيسية لهذه االستجابة.
أوالً :هناك االستجابة الواجبة
هيرودي عندما سيييييمع بخفر ميالد السييييييد المسييييييل لم يذهة ليرس المسييييييل .قال لخمجوي ناذهفوا و انتروه وتعالوا
ا فرونين تم ش  .) 8 : 2اسيييي كثر هذا االمر  ،شييييعر انه ال يخي به أ ينع ذلك .الوصييييية تقول ناق ربوا الي هللا يق رك اليكمن
تيعقوك  .) 8 : 4وألج هذا السييييفة ذهف المريمات في فجر القيامة الش القفر لينخن هذه الفراة الكفيرة .لينخن براة ةيارة القفر
المقدي في فجر يوم القيامة  ،ايف اا مقدار هذه الفراة؟ في االس ي جابة الواجفة  ،هنام يكو حاييورم واحسيياسييك وشييعورم
الدا خي.
ثانيا :هناك االستجابة الحارة
يوجد شييييخص عندما تكخمه في مو ييييوع ما  ،تجد اسيييي جاب ة وارادته حارة .فمثال في العاد القديم عندما مخة هللا من
ابراهيم أ يقدم ابنه ذبيحة  ،لم نسييمع انه تكاس ي أو تفامه  ،ب قام مفكرا وأ ذ داب ه وابنه والحطة والسييكين في اس ي جابة حارة.
يوجد شيييخص عالق ه مع المسييييل ت ايييف بكوناا عالقة حية  ،و اخاا حرارة روحية .وألج هذا السيييفة يقدم لنا الك اك المقدي
وصية هامة ويقول :ناذار القك في أيام شفابكن ت الجامعة  ) 1 : 12حيث توجد فياا الحرارة الروحية  ،وتوجد االرادة.
ثالثاً :هناك االستجابة الدائمة المستمرة
بمعنش أ يوجد لالنسيييا اسييي مرارية لاذه االسييي جابة في حياته الروحية .يوجد شييييم نطخ عخيه نوق ال ناع ن .وفيه
يكو االنسيييا في حالة تناع مع هللا من الل الايييخوات و الك اك المقدي و وسيييا ط النعمة .ومن الل االصيييوام و القراءات
الروحية و الخدمة الروحية .ا هذا يجع االنسييا في حالة اس ي جابة دا مة .االس ي جابة الدا مة ت ييعر االنسييا بانه يحيا في نور
القيامة .ألج هذا السييفة انيس ي نا تجع القيامة واجفة وفاعخة ودا مة في ا يوم .يمكنك أ تالح ا صييالة باارفي االجفية في
ا يوم و ييييع ل كو تذاارا ب لخقيامة .يوم االحد من ا اسييييفوع  ،نهذا هو اليوم الذي صيييينعه الركن  ،هو تذااراب لخقيامة .ا
شار قفطي في يوم  29منه  ،نح ن ب ذاارات الف ارة والميالد والقيامة .ا سنة نح ن بعيد القيامة ليس يوما ب واحداب ب  50يوم.
ونع فر ا هذه االيام الخمسيييين ليسييي ايام مع ادة في االسيييفوع لكناا ايام أحاد .أو يمكننا أ ندعوها نيوم أحد موي ن و هذا هو
ال عفير عن الوجود في االبدية .الحتوا ا ف رة الخماسيين  7اسيابيع  ،تفدأ بهحد ثم تن اي بهحد أياياب .عيد القيامة وعيد العنايرة
يحددو الخمسييييين يوم .هذا هو ال عفير عن الحياة الكامخة او حياة الكمال في المخكوت .عيد القيامة هو النرحة الكفيرة ال ي يعيش
فياا االنسا  .ويكني ا في ال قخيد الكنسي في ا يوم عندما ناخي ال سفحة  ،أول صالة في تسفحة ناف الخي ناخي ونقول:
نقوموا يا بني النورن  ،قوموا  ،تذارنا بالقيامة .وعندما نرت قطعة ناربسييييييالينن ال ي هي قطعة من القطع الرا عة في صييييييالة
ال سييييفحة  ، ،فاي تفدأ بجمخة نرتخوا لخذي صييييخة عنا وقام وغخة الموتن .القيامة هي احسيييياي وحياة وهذا يجعخنا ا نقول مع
بولس الرسيييول :نألعرفه وقوة قيام ه وشيييراة االمه م يييفاا ب بموتهن ت فيخفي  .) 10 : 3من الل القيامة يمكنني أ أبني عالقة
قوية وعالقة معرفة شخاية بيني وبين شخص المسيل.
انني أن ا هذه النرصة القدم تانئة اامخة لكم جميعا ب  ،لك الكنيسة  ،األباء االساقنة و األباء الكانة  ،ولخ مامسة ولك
الخدام والخادمات  ،لك ال يييييفاك وال يييييابات  ،لك االمنال  ،االوالد و الفنات .بهقدم ايايييييا المحفة لك لجا الكنا س في بقاع
االرض .وأقدم أيايييييا ب المحفة لك الذين يعمخو ويخدمو بالروح و الح  .وبهدعوام أ تعي يييييوا في فرحة القيامة ليس في عيد
القيامة فقط لكن في ا يوم من أيام حياتكم.

]É<rictoc ÉAnec]@ Aly;oc ÉAnec
ا رس وي انيس ي  ،اليثوي انيس ي  ،المسيل قام  ،بالحقيقة قام  ،ا سنة وان م ميفين.

