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باسم االب و االبن و الروح القدس االله الواحد  ،امين
اخريستوس انيستي  ،اليثوس انيستي  ،المسيح قام  ،بالحقيقة قد قام
اهنئكم ايها االحباء بعيد القيامة المجيد الذي هذق ةمذة اعيادنذا قةمذة ااحاحنذا  ،قالقيامذة مملذا العمذقد الحييفذ اذ مفذيويينا قاذ
كنيفينا ق ا كحازمنا ق ا حيامنا ا كا يقم ق ةيامة الفيد المفيح مملا لنا كا شيئ ق صليب ربنا يفقع المفيح يملا لنا الويذا
الجديد الي نفيطيع ان نعيشها.
ا القيامة نجد ثالثة مشاهد رييفية
( )1الفيد المفيح ةبا الصليب ق القيامة كان معلما ً ق راعيا ً
( )2قا قةت الصليب ق حيى القيامة كان مصالوا ق موحرا
( )3اما بعد القيامة االفيد المفيح كان حاضحا قرايقا لكا انفان  ،كيف هيا؟
ةبا الصليب ق القيامة  ،كان الفذيد المفذيح معلمذاً  ،علذم الجمذقع قعلذم االاذحاد  ،اسذيددم كذا القسذايا المياحذة اذ للذا ال مذان
ق اسيددم العظات ق اسيددم الوقارات ق اسيددم المقذابالت  ،ةذدم قصذنع المعجذ ات  ،ةذدم االملذال اليعليميذة الكليذح ق الميعذدد
قالمينقعة ق مقابا ا خدميه مع كا طبقات الفلم االجيماع  ،مذع الطبقذات العليذا اذى المجيمذع قالطبقذات الميدنيذة اذ المجيمذع
مقابا مع الجمقع الكليح قمع ااحاد  ،ا مواقرات  ،ا حقارات طقيلة قةصيح  ،مقابا عند الشجح مع زكا  ،مقابا عند البئح
مع المحأ الفامحية ق مقابا ليال مع نيققديمقس قهكيا كان المفيح معلما  ،االيعليم ه نقطة البداية قاليعلذيم هذق مايذال اليرييذح ،
كان المفيح معلما قراعيا ةبا الصليب.
ثذم جذاء قةذت الصذذليب امييذدادا الذى القيامذذة  .كذان المفذيح علذى الصذذليب مصذالوا ق موذحرا لالنفذذان  ،ألن االنفذان يبوذع عذ
الوحية ا كذا زمذان  ،ق الوحيذة صذارت معشذقةة االنفذان  ،يبوذع عنهذا اذ كذا شذكا  ،قصذارت الوحيذة لهذا اشذكال قالذقان
قانقاع  ،هناك الوحية االجيماعية  ،هناك الوحية الفياسية  ،هناك الوحية االسذحية  ،هنذاك الوحيذة الدينيذة  ،الذى اخذحذ مذ هذيذ
الوحيات  .لك الوحية الوقيقية ه ححية االنفان م الذداخا  ،ححيذة االنفذان مذ الدطيذة  .الدطيذة هذ الكارثذة القحيذد لهذيا
العذالم  ،كمذا يقذذقل القذديح يقحنذا لهبذ الاذم  .الوحيذذة مذ الدطيذة هذذيذ ال ننالهذا اال بصذذليب ربنذا يفذقع المفذذيح  ،المفذيح علذذى
الصليب جاء خصيصا الجلها ق صنعها م هيا الصليب الي هق خطايانا الي حملها  ،ق راعها قنلنذا الراذحان ق صذحنا احذحاراً
عندما مدلصنا م الدطية قصار الصليب هق المايال الي يحاع ق يمفح خطية االنفذان " .ان حذحركم االبذ ابالوقيقذة مكقنذقن
اححاراً" (يقحنا  . )36 :8الوحية الوقيقية ه ححية االنفان م الدطية  ،ليلا الصليب صار موحراً قالصليب صذار مصذالواً
لالنفان قمصالح االنفان مع هللا قصار االنفان بالقيامة ا عهد جديد مع هللا .
اما بعد الصليب قالقيامة  ،صار المفيح حاضحا قرايقا لالنفذان  .بعذد القيامذة بايذام كذان المفذيح يظهذح الاذحاد كمذا مهذح لمذحيم
المجدلية ق ليلميي عمقاس ثم مهح ايضا لليالميي بدقن مقما الحسقل ثم مهذح مذح اخذحل لليالميذي قاذ قسذطهم مقمذا الحسذقل
اليل كان غايبا  ،ثم مهح للجمقع ق هكيا .كانت مهقرات المفيح ا قةت االربعي يقما اليالية للقيامة معن ان المفيح حاضحاً
ايها  ،مهذح اثنذاء صذيد الفذما  ،صذيد  153سذمكة  ،المعجذ اليذ كذان ايهذا بطذحس الحسذقل قيقحنذا الحسذقل  ،مهذقر الفذيد
المفيح كان يعن انه حاضحا قعندما صعد الى الفمقات ا عيذد الصذعقد بعذد  40يقمذا للقيامذة  ،مذا المفذيح رايقذا لالنفذان .
قا آخح اية ا انجيا معلمنا ميى الحسقل يققل الفيد المفيح" :ها انذا معكذم كذا االيذام قالذى انقضذاء الذدهح" (ميذى .)20 :28

االمفيح أصبح حاضحا قرايقا لالنفان  ،قهق االن حاضحا قرايقا لكيان كا انفان  ،هق يفيح مع االنفذان  ،يعلذم امذقرذ ق يعلذم
حيامة قيدبحها  ،قليلا نصل ا صال الفاعة اللاللة ا طلبات القطذع" :مبذارك الذحا الهنذا مبذارك الذحا يقمذا ايقمذا  ،يهيذئ
طحيقنا النه اله خالصنا"  .االمفيح يحااق طحيق االنفان يقما ً بيقم  ،ق "يهيئ الطحيق" معناذ يعدذ قيجعله ا ااضا صقر له
النه اله خالصنا  ،النه هق "يحيد ان الجميع يدلصقن قالى معحاة الوق يقبلقن" ( 1ميمقثاقس  .)4 :2هذيذ هذ القيامذة المجيذد
قهيذ ه اللمار الي ننالها م الصليب قم القيامة  ،قعلى هيا االساس يققل" :اذ العذالم سذيكقن لكذم ضذيق"  ،ةذد يكذقن هذيا
الضيق هق الصليب الذي نوملذه نوذ " ،لكذ ثقذقا انذا ةذد غلبذت العذالم" (يقحنذا  )33 :16ق"غلبذت" هذ القيامذة المجيذد اليذ
يمنوها لكا انفان .
اهنذئكم بعيذذد القيامذذة المجيذذد قارجذذقا لكذذا عايالمنذذا قلكذذا شذذبابنا قشذبامنا قابناينذذا قاطاالنذذا قلكذذا كنيفذذة اذ كذذا مكذذان ان ياححذذقا
بالقيامة المجيد قلعا م حف الطالع ان مكقن اعياد القيامة المجيد ا هيا العام مقحد لجميع المفيويي ا العالم أجمع قهيذ
نقطة جيد ناحل ايها لقيامة المفيح لكا احد  ،قنشياق ان ميقحذد االعيذاد قنشذياق ان ميقحذد بدايذةً بعيذد القيامذة ليصذيح لذه مذاري
قاحد ا كا العالم انو نصلى م اجا هيا قنعما م اجا هيا  .ليكما الحا عمله ا حيامنا قليبارككم المفيح القايم قليبذارك
حيامكم قاعمالكم قخدميكم قكا ما مميد اليه ايديكم قليواظكم ا اسمه القدقس  ،له كا مجد قكحامة م االن قالى االبد  ،أمي .

