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 .باسم االب واالبن والروح القدس االله الواحد ، امين

 

 .اخرستوس انيستي ، اليثوس انيستي. المسيح قام ، بالحقيقة قد قام

 

عا في كل مكان. اهنيء االباء  مة اعيادنا وفرح افراحنا. اهنئكم جمي يامة هو ق يامة المجيد.عيد الق ها االحباء بعيد الق اهنئكم اي

شمامسة وكل االراخنة واعضاء مجالس المطارنة واالباء  االساقفة ، واالباء الكهنة ، القمامصة والقسوس ، واالباء الرهبان وال

الكنائس في االيبارشييييال المدعددو. وايضيييا كل الشيييع  والشيييبال والادا  والاادمال. وكل االسييير وكل الصييي ار وكل اال فا . 

 :اءاهنئكم بعيد القيامة المجيد الذي نسميه بثالثة اسم

 

وهو يعني العبور من الظال  الى النور. وهو الليلة الدي نقضيييييها قبل قداس القيامة في ليلة  ”Passover“ ح:نسييييميه عيد الفصيييي

 ”Easter“ ة: ابوغالمسيس حيث ندخل الكنيسة في الظال  ونندهي بالقداس في سبت الفرح في النور. وايضا نسميه عيد القيام

ر عنه بالنور. اهنئكم ايضيييا بالدسيييمية عب  ، معناها الشيييرف. فهو عيد مشيييرقي والشيييرف دائما  ي   ”East“ وهذه الكلمة تأتي من كلمة

 ".عيد النوراو " . فهذا هو يو  النور ،"يو  النور"معناها  ”Sunday“ . فهو عيد االحد ، و"يو  االحد"الثالثة وهي تسمية 

 

قابلنا شاصيال مدعددو. القيامة هي الحدث االكبر في تاريخ البشرية الذي في احداث القيامة المجيدو ومايسبقها من اسبوع اآلال  ت

يزرع األمل في حياو البشر. وهذا يجعلنا نقف اما  نوعين من البشر. هناك نوع من البشر يصنع األلم وهناك نوع اخر من البشر 

انت ليست بنفس الدرتي . هناك من يصنع األلم يزرع األمل. في الل ة العربية كلمة "األلم" وكلمة "األمل" بنفس الحروف وان ك

او اآلال  في حياو البشيييييير وهناك من يزرع األمل او اآلما  في حياو البشيييييير. القيامة هي الحدث االكبر الذي حدث على االر  

 هيا بنا نقد  بعض االمثلة.يزرع األمل في نفوس البشر. 

 

الملك. انسانا صنع األلم. فهو المسئو  عن قدل ا فا  بيت لحم. هؤالء الذين اذا قرأنا في بدايال العهد الجديد  نقرأ عن هيرودس 

وكانت النديجة البكاء والعويل يملئان كل  ويصييينع األحزاناأللم  يبثكان عمرهم اقل من سيييندين. وكان يقصيييد أن يقدل المسييييح. 

 .األرجاء بسب  قدل اال فا 

 

هود الذين صييلبوا السيييد المسيييح. آال  الصييلي  كانت آال  مدعددو جسييديا ونفسيييا مثا  آخر للذين صيينعوا األلم في حياو البشيير. الي

ومعنويا. آال  االسدهزاء وآال  المسامير وآال  اكليل الشوك وآال  الصلي  نفسه . وصراخ الجماهير الحاضرو وحنقهم وشدائمهم 

ه اآلال  الشيديدو صينعها اليهود الذين صيلبوا السييد والفاظهم الشيديدو الدي كانت موجهة الى السييد المسييح على عود الصيلي . هذ

 .المسيح واندهت بمول المسيح على الصلي 

 

مثا  آخر للذين يصنعون األلم في حياو البشر ذلك الدلميذ الاائن يهوذا. كان تلميذا اخداره المسيح وصار في وسط الدالميذ اخوته 

ه واسدمع اليها. ولكن نفسه الرخيصه جعلده يقيَّم المسيح بالما  ويسب  وعاش بينهم وشاهد معجزال السيد المسيح وشاهد تعاليم

آالما شيييديدو وياونه ويبيعه بقليل من الما . وتكون النديجة انه يشييين  نفسيييه ويمول. هذه امثلة من الذين يصييينعون األلم في حياو 

  العقو  او ظال  القلول. هؤالء الذين يسييببون البشيير. االمثلة كثيرو.  هؤالء الذين يصيينعون الظال  في حياو البشيير، سييواء ظال

الفشيييييل في حياو اآلخرين بكل أنواع الاوف والقل  وصيييييراعال الما  الشيييييديدو بين البشييييير الدي تؤدي الى العنف وتؤدي الى 

عون الذين يزر وأيضييييييا   الحرول. هؤالء الذين يصيييييينعون اآلال  مثل الذين يعاندون. االنسييييييان الرافض والذي يميل الى العنف

بدون أمثلة لمن يعيشيييون . هؤالء ا  اآلكاذي  والشيييائعال والشيييكوك ويقدمون اليأس ل خرين. كل هؤالء وغيرهم يصييينعون آالم

 .المسيح

 

هم الذين يزرعون األمل في حياو البشيييييير. كانت قيامة المسيييييييح حدثا قويا في وراعة األمل. وهو ، فاما النوع اآلخر من البشيييييير

( 12: 4لمسييييحية. فالمسييييحية كلها تقو  على قيامة السييييد المسييييح الن ليس بأحد غيره الاال   أعما  الحدث الذي تقو  عليه ا

اعاد  معهاتأملوا معي مريم المجدلية الدي كانت تمثل امرأو يائسة تبحث عن مسيحها ولم تجده. ولكن ظهور المسيح لها ثم كالمه 

ى القيامة الى الدالميذ والى الرسل. انظروا معي تلميذي عمواس المدجهين األمل. وصارل مريم المجدلية حاملة رسالة بشر اليها
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: 24قريبا من اورشليم يدحدثان بيأس. ثم عندما يظهر بينهما المسيح في اثناء السفر ويقو  لهما ايها البطيئا القلول واالفها   لوقا 

شديدو بعد صل  المسيح  اليهما الرجاء واألمل. انظروا الى جماعة الدالميذ الذين مرسال  ( 25 كانوا في حالة خوف وحالة حيرو 

يظهر بينهم المسييييح. ويقو  لنا الكدال في انجيل يوحنا: "ففرح الدالميذ اذ رأوا  ،شيييديدوبعد القيامة وهم في العلية في حالة يأس 

 .( . هو ورع األمل20: 20الرل"  يوحنا 

 

انت. هل انت من الذين يصيينعون األلم في حياو اآلخرين ا  من الذين يزرعون انت تسييدطيع ان تادار ايها الحبي  من اي فري   

عندما  أيضييا  رجاء وبصيينع السييال . الما  وفدح بال اآليمكنك ان تزرع األمل بالكلمة المشييجعة ، وبدقديم  ؟األمل في حياو البشيير

عندما تدصرف في سلوكياتك  وأيضا  رع األمل. عندما تسدقبل كل احد بابدسامدك ، انت تزوتسامح االخرين ، انت تزرع األمل. 

  .انت تزرع األملفاليومية بايجابية ، 

 

احبائي اهنئكم بهذا العيد ، عيد القيامة. اهنيء كل كنائسيييييينا في مشييييييارف االر  وم اربها. اهنيء كل االيبارشيييييييال القبطية 

االمريكية ، في كندا ، في أمريكا الالتينية. في دو  المصييييييرية االرثوذكسييييييية الموجودو في بقاع االر . في الواليال المدحدو 

القلبية  اوربا ، في دو  افريقيا ، في دو  اسيا. في الكرسي االورشليمي ، في اسدراليا. ولكل ابنائنا االحباء في كل مكان ، تهنئدي

. االر  المحبوبة عند ربنا ان تكون افراح هذا العيد تمأل قلوبكم جميعا. اهنئكم من ار  مصيييييير والااصيييييية لجميعكم. وارجو

. اهنئكم جميعا وا ل  لكم كل يسيييوع المسييييح والدي عاش فيها ومانا مع امنا القديسييية العذراء مريم ومع القديس يوسيييف النجار

  .، كل محبة ، كل سال خير

 

 .نقو  تحية القيامة ، اخريسدوس انيسدي ، اليثوس انيسدي. المسيح قا  ، بالحقيقة قد قا 

 

 


