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 الرسالة البابوية لعيد القيامة المجيد

 

 .باسم االب واالبن والروح القدس االله الواحد. آمين

 

 اخريستوس انيستي ، اليثوس انيستي

 المسيح قام ، بالحقيقة قد قام

 

اهنئكم ايها األحباء بعيد القيامة المجيد بحسببا الوقميم القبب اهن اهني  عب اببعبنا القباه به اييباواببيائ  الكناية القباية  ب  

ااوائ العالم الخمةن اهني  اآلباء المااونة  اآلباء األساافة ،  اآلباء الكهنة  القمامسة  عب ايعلي  س  عب القعا ، القباب 

ذ بهلا العيد الل  هم ب حنا اي ل ، حيم ايماننا   قيدفنا به القيامة هه   ايطفال  ايواخنة ،  عب ايسبببب  القبايةن اهنئكم اميعا

 .اساس المسيحية

 

 ندما ننظ  الى أحداث القيامة ، ننظ  الى هله األيام الثالثة ، الجمعة  السببببببح  ايحدن امعة الابببببليا ا  الجمعة الكبي   ، ثم 

اينوظاو ، ثم أحد القيامة  هم أحد اينواببباون ن منا ن ااا ماعوبل القدية بملة ال سبببمل  ندما فحدث سببببح الف ه  هم سببببح 

ذ ن عوا به وسببايلل ايوبعة  قبب  عثي اذ  ن المسببيي   ن الكنيسببة   ن القيامة   ن المسببيحيةن لقد عاف بيلسببمباذ  يهمفياذ  ظيما

آيةن  به  13، عوا أنقببمن  خالد   ن المحبة ، عوبها به  13لى ، اصببحاه   ن الحيا  ايبديةن  لكنل به وسببالة عمونثمس اي 

ماف  ال ااء  المحبة  لكن ا ظمهن المحبة ) يام الوه 13: 13عمونثمس  1اآلية ايخي   ذع  ايي هله الثالثة هه الثالثة ا (ن 

 .غي ئ فاويخ العالم  غي ئ حيا  اينساف

 

ةن  هم الل  يُكن  نل به وسايب بملة ال سمل باييمافن يمم الاليا هم يمم اييمافن اليمم اي ل هم يمم الاليا ، يمم الجمع

وبنا يسمع المسيي اد صلا  لى الاليا ن  نحن ناله به صال  السا ة السانسة من ايابية  نقمل : يامن به اليمم السانس 

ذن هلا الا ذن  عما  به  اح السا ة السانسة سم ئ  لى الاليا ننن من االنا اميعا ليا الل  ُسم   ليل السيد المسيي عاف ا النا

(ن يابيُ  احم ي ومزاذ للنقاء  لدم الفداءن 10: 5يقمل به سبببف  نقبببيد ايناابببيد: يحبيبه ابيُ  احم  ُمعلوم بين وبم ي )نقبببيد 

لا السببيد المسببيي  حبيبه ُمعلوم بين وبم  ، هم  لم م ففا ، وبم  معناها  قبب   اي ن  هكلا عاف الاببليا  لم م ففا ح يم صببُ

 لى الاببببليا به مكاف الجلجثةن يمم الاببببليا هم يمم اييماف  اا د  الاببببليا هه ايماننان  عما يعب  القدية بملة ال سببببمل 

لبح باحيا ي انا ، بب المسببيي يحيا بهي )غب  (ن يمم الجمعة هم الل  بيل اد فم  ضببا اسبباسببنا به 20: 2 يقمل: يما المسببيي صببُ

ذ  ذ لكب انسببافن   ندما فقي معه امام الاببليا ، نولع  اايد المايةن  ندما ُطعن انا المسببيي بالح بة خ    المسببيي بانيا  مخلاببا

(ن  عاف ا و ا  اايد الماية ،  هم عاف 54: 27منل نم  ماء بقال اايد الماية هله المقملة القبببببهي  : يحقا عاف هلا ابن تي )موى 

ذ من العالم الم ذ ، ا و ابا ثنه بما صنعل السيد المسيي من أاب عب انسافن ايمانك اساسل هم الاليا الل  صلا  ليل السيد و مانيا

ذ انا  للممئ ، حملل الى انا  مجد  بخاو  ل السببيد المسببيي الاببليا من العاو  اللل ، حيم عاف ومزاذ للممئ  اي ببا المسببيين  حم 

 .نفوخ  بل علنان هلا هم يمم امعة الالبمئ ، يمم اييماف

 

ثم يأفه يمم السبح  هم سبح الف ه  نالق  ليل اي اذ سبح اينوظاو   سبح ال ااءن  هم الوعبي  الل  اسوخدمل القدية بملة 

لا  مائ  لى الابببليا  نبن به القب ،  عاف الوالميل  عب المحبين ينوظ  ف  ذ لل ااءين المسبببيي عاف اد صبببُ ال سبببمل يانل يمما

ذ مقببحمنا باألمب  لى ال ااء هله القيامة ن عاف يم م وااء عما  ب   نل السببيد المسببيي به احانيثل ايخي   ما الوالميل ن عاف يمما

ذ بالخم   بالقلق  بالاببببببب  ن  عاف هناع نمع من ال  ا حب  لى نفمس الوالميل  نفمس   لكن به نفة الماح عاف مقببببببحمنا

 المحبينن لقد نُبن به القب  ،  لكن اين هم؟

اليمم الل  نسببه  بيل  نق أ سببف  ال فيا به ليلة ابمغالمسببيةن  نق أ  ن اينوظاو للخ    من الظلمة  بكاف سبببح ال ااءن  هم

 .الى النمو  من العالم الى ايبديةن عاف هلا هم يمم ال ااء
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قدية بملة ا لل ال اا ل سببببببمل : ثم ااء بج  األحد ،  بج  األحد هم يمم القيامةن  يمم القيامة هم يمم المحبةن اطالا معك ما 

ذ به عب احدن القدية 13: 13عمونثمس  1ياييماف  ال ااء  المحبة  لكن ا ظمهن المحبةي ) (ن بكانح ايامة السبببيد المسبببيي حبا

ذ بممفلي )بيلبه  (ن هلا ايخوباو القببخاببه 10: 3بملة ال سببمل  اي بكب ام  يقمل: يي  بل  ام  ايامول  ابب عة آيمل موقبببها

ذ   به عب انسافن باهلل لم يو ع النفمس فعيش به القلق ا  الحزف ا  األلم ، لم يو ع النفمس به هله الامو  للقيامة ، انها عانح حبا

ذن اينساف الل  يمول  البل بالمحبة ايلهية ، هم  ذ  ب حا ن ت اخواو اف يكمف بج  األحد هم اليمم الل  صنعل لكه يمأل اينساف حبا

ذ   ن من اين يأفه هلا الف ه؟اينساف الل  يسوايا اف يعيش ب حا

يأفه  ندما يمول  الا اينسبببباف بالحا ن حيم يقببببع  اف يد السببببيد المسببببيي الوه عانح  لى الاببببليا اد امودئ اليل  الى البل ، 

ماببببحمبة ما اا ائ الدم الل  سببببال  لى الاببببليا ن عانح اا ائ حا من ااب عب احد  من ااب خاية اينسبببباف  من ااب 

ء ت لكه ما يقمم من بين ايممائ به بج  يمم األحدن  صاو اعب  فعبي  يقدمل لنا المسيي به القيامل هم انل افعاب اينسافن  اا

 . يحا الجنة البق  

 

ذ  سبمع ناله يمم ايحد  هم فلعاو اي ا ذ  به بداية عب يمم ناله صال  باع   هه فلعاو للقيامة المجيد ن  به عب ا نحن يمميا

بج  يمم ايحدن  صبباو يمم األحد هم العيد ايسبببم ه  يمكننا اف نسببميل  يد المحبة ايلهية الوه سببكبها ت  لقيامة السببيد المسببيي

: 5به المبنان يقمل لنا بملة ال سبببمل به وسبببالول الى و مية: يمحبة ت انسبببكبح به المبنا بال  ه القدس الُمعاى لناي )و مية 

ذ الى5 من القبببببه  القباه فكمف فلعاوائ القيامة  الميالن  29عب ابببببه  اباه ، به يمم  (ن   مب ت به القيامة يابببببب اي بببببا

يمم ا  سبعة اسابيا ن ثم يبدأ ايسبمع الثامن الل  يعب   ن  50 البقاو ن ثم به عب  ام نحوفب بعيد القيامة  يمود احوفالنا بل لمد  

 .ايبدية  الحيا  السما ية

 

ذ ن  يداذ نقببببببع  بيل باييماف  ال ااء انا اهنئكم ايها ايحباء بهلا العي ذ   يداذ مف حا عا د ،  اوام اف يكمف هلا العيد  يداذ مباوو

 المحبة  لكن ا ظمهن المحبة ،  هه محبة المسيي الوه سكبها من ااب عب انساف بينان اوام اف فكمنما اميعا بخي ن  اوام اف 

،  فكمف خدموكم  محبوكم زايعة بين عب احد ن اخ يومس انيسبببوه  فحيما به عب عنيسبببة  به عب ايباوابببية بكب خي   بكب سبببالم

 .اليثمس انيسوهن المسيي اام بالحقيقة اد اامن  ل بنا المجد الدايم الى ايبد ، امين
 

 

 


