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 باسم االب و االبن والروح القدس االله الواحد امين.
 

 اخريستوس انيستي ، اليسوس انيستي .
 

ة القبطية في كل مكان ، االباء المطارنة ، االباء  اهنئكم أيها األحباء بعيد القيامة المجيد ، اهنئكم بفرحة هذا العيد. أهنئ الكنيس
اقفة  ر ، األس باب و األطفال واهنيء كل االس ة. اهنيء مجالس الكنائس و كل الخدام والخادمات ، الش مامس االباء الكهنة والش

يحية في كل مكان. نة  المس يات القبطية الموجودة في  بقاع العالم. كل س راتكم طيبين وكل قيامة وانتم اهنئ كل االيبارش وحض
 بخير وبصحة.

 
عندما نتحدث عن عيد الحقيقة عيد القيامة هو قمة أعيادنا وفرح افراحنا وبهجة قلوبنا. وهو العيد الذي نحتفل به في كل يوم. 

هادات كثيرة.  ليب. لقد مات حقاً ويؤكد هذا ش لب على الص يح الذي ص يد المس هناك قائد المئة ، وهناك حراس فالقيامة نتذكر الس
يح وهناك بيالطس البنطي الذي  يد المس د الس ف الرامي الذي حمل جس وة الالتي زرن القبر ، وهناك يوس القبر ، وهناك النس

واالكفان التي وجدت  انه مات حقاً على الصليب. منها انشقاق حجاب الهيكل ، وهناك أدلة كثيرة علىحوكم امامه السيد المسيح. 
وا هذا القبر بأمر من الوالي الروماني.  ا الحراس الذين حرس وأخيرا في القبر ، والحجر الكبير الذي كان على باب القبر وأيض

السيد المسيح الذي صلب على الصليب قام في اليوم الثالث كما نقول ونشهد في  ختم الوالي الروماني الذي وضع على باب القبر.
وأيضاً شهد المالك الذي أعلن ان المسيح قد قام وشهد الحراس الذين انبطحوا على األرض . ولكن رؤساء الكهنة نون االيمان. قا

اليل باهتة اعات كاذبة واض اعوا اش يد . أش يح العديدة للتالميذ أكبر دليل على قيامة الس يد المس وأخيرا قد كانت ظهورات الس
 الئل أخرى ملموسة . منها الزلزلة التي صاحبت قيامة السيد المسيح . والحجر الذي دحرج عن باب القبر. المسيح . وهناك د

وة وهن في طريقه عن الحنوط ثم وحديث النس يح قد قام تاركاً االكفان والمنديل في ن في فجر القيامة ليض القبر الفارغ ألن المس
 مكان الدفن.

 
نوات األولى من القرن األول الميالدي ، تقريبا في عام القي ؤال األهم ، ما هي فائدة القيامة  33امة قد تمت في الس م. ولكن الس

 ؟ونحن نعيش في القرن الواحد والعشرين إلنسان اليوم
 

 ما فائدة قيامة السيد المسيح من أجلنا؟ 
 

  دة القيامة لنا سأذكرها عدة نقاط:أما عن فائ

ماوي. 1( له الس ان يعرف حقيقة أص ورة ) القيامة تجعل االنس ماوي. خلقت على ص ماوي ، كائن س ان مخلوق س فانت أيها االنس
ورته في العقل ومثاله في اإلرادة.  تخداما خاطئا.  فكانت النتيجة انه هللا ومثاله. على ص تخدم ارادته اس ان األول اس ولكن االنس

 فصار هناك ارتباكاساء استخدام الحرية فكسر الوصية ومعها كسر قلب هللا. وسقط االنسان وانطفأت صورة هللا في االنسان. 
ان عاجزا  ار االنس عى فيها هللا في العقل وعدم القدرة على التمييز اواالفراز. وبالكلية ص على تبيان الحقيقة. وجاءت فترة س

ستعادة الصورة المضيئة لإلنسان في لإلنسان من خالل أصوات األنبياء ثم جاء تجسد هللا .  وكان القصد من وراء كل هذا هو ا
ان كائناً منيراً.   ار االنس ان الحياة الجديدة وص ورته الجميلة. وجاءت القيامة لكي ما تنير لإلنس يح "كل ص يد المس ولذلك قال الس

ان 46: 12من يؤمن بي ال يمكث في الظلمة" (يوحنا  لها. ويعود االنس ورة الى أص ع في حياته فتعود الص ). الن نور القيامة يش
 في الحقيقة على صورة هللا ومثاله. هذه اذن اول فائدة وهي ان االنسان يعرف حقيقة أصله السماوي.
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ان اليوم يحتاج الى  ) االمر الثاني2( ان  حياة االمل والرجاء كل يوم وليس في فترات متقطعة في حياته. فاالنس ، أن يحيا االنس

يدها.  ة التي ذهبت الى القبر تبحث عن معلمها وس وعندما وجدت هذا الرجاء كثيراً. تذكروا معي مريم المجدلية المرأة اليائس
انا يحدثها ، يحها. وأخيرا وجدته وعرفته عندما  انس ديد تبحث عن مس تاني. وكانت في هذه اللحظات في بكاء ش ظنت انه البس

مها يا مريم.  رخت بتلك العبارة "ربوني" (يوحنا نطق بأس يدي وربي. 16: 20وكانت النتيجة انها ص اً ) أي معلمي وس وأيض
 عن قصة قيامته. ظهر بينهما وهما متجهان الى عمواس القريبة من اورشليم. عندما ظهر السيد المسيح لشابين يتحدثان بيأس 

وضاع اليأس وحل محله الرجاء و االمل.  كما  ).32: 24لتأتي نهاية المقابلة بقولهما لبعضهما: "الم يكن قلبنا ملتهباً فينا " (لوقا 
ديد. اً مع جماعة التالميذ الذين كانوا في خوف ش يح بينهم نجد ولك وجدناه أيض : "ففرح الكتاب المقدس يقولن عندما ظهر المس

 ).20: 20التالميذ اذ رأوا الرب" (يوحنا 
 
اننا نقتني بالقيامة نعمة التبني.  في كل يوم تعيش الكنيسة القيامة وتذكرها في  هو ) االمر الثالث من فوائد القيامة إلنسان اليوم3(

وعندما نحتفل عندما نصلي صالة باكر في االجبية انما نتذكر القيامة المجيدة النها حدثت وقت الفجر. ونحن في كل يوم الصالة. 
نجتمع في يوم الرب الذي هو يوم القيامة. وهذا هو العيد األسبوعي. وفي كل شهر قبطي نحتفل  في كل يوم أحد بالقداس اإللهي ،

ارة والميالد والقيامة.  29في يوم  هر القبطي بهذه التذكارات الثالثة ، البش ا في كل عام نحتفل بعيد القيامة المجيد من الش وأيض
 لمقدسة.يوماً نسميها الخماسين ا 50ويمتد احتفالنا الى 

 
ات على مثال الثالثة أيام التي  ورة الجميلة التي نقتني بها نعمة التبني ، نقتنيها في المعمودية. حيث ندفن في ثالثة غطس هذه الص

يح في القبر.  يد المس اها الس تيا قض لي االب الكاهن في نهاية كل قداس ويقول في االعتراف وعندما نتقدم لنتناول االفخارس يص
ا وغفرانا للخطايا وحياة ابدية لكل من يتناول منه".األخ د المقدس  ير: "يعطى عنا خالص في كل قداس نتقدم و نتناول من الجس

والدم الكريم. نتناول منهما لكي ما ننال الحياة الجديدة في نور القيامة المجيدة. "ان لم تأكلوا جسد ابن االنسان وتشربوا دمه فليس 
 ).53: 6وحنا لكم حياة فيكم" (ي

 
وء معرفتهم  فار بوحي من هللا كتبوها في ض وء القيامة. فاالباء الذين كتبوا االس ا النفهم كلمة االنجيل المقدس اال في ض اننا أيض

تهم لهذه القيامة المجيدة.  عى الى اقتناء هذه الفرحة فيومعايش ر. وينبغي ان نس ان وفرحة لكل البش  القيامة اذن حدث لكل انس
افرح بالقيامة وعش روعة القيامة. نحن نصلي في القيامة هي التجديد لعمر كل واحد منا في كل عام.  حياتنا لنعيشها في كل يوم.

نصف الليل ونقول: "قوموا يا بني النور لنسبح رب القوات". هذه هي صرخة كل يوم ونداء الكنيسة في كل  كل ليلة في تسبحة
 بالقيامة صرنا بني النور. وبالقيامة نقف ونسبح رب القوات. كما يعلمنا الكتاب المقدس على الدوام:  يوم: "قوموا يا بني النور".

ماء قد أعطي بين الناس به ينبغي ان نخلص، الن لي ليس بأحد غيره الخالص" م آخر تحت الس القيامة  ).12: 4" (اعمال س اس
 المجيدة فرحة. 

 
رته في عمله في  ان. فليفرح كل منكم بهذه القيامة في حياته. في بيته في اس لي ان تدوم هذه الفرحة في قلب كل انس دعونا نص

القيامة المجيدة حتى بتصبح القيامة فرحة االنسان في كل يوم. وليستقبل صباح كل يوم كيخدمته في كنيسته في حياته اليومية. 
 يكون النهار جديدا كل يوم و تكون حياته قيامة على الدوام.  

 
عباً ، ة وش ر كلها كنيس اقفة في المجمع المقدس.  اكرر تهنئتي للجميع. وافرح معكم وانقل اليكم تهنئة مص االباء المطارنة واألس

 وكل االكليروس وكل الشعب. وكل قيامة وانتم بخير. 
 

 اخريستوس انيستي ، اليثوس انيستي . المسيح قام بالحقيقة قام. 
 
 

 


