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باسم اآلب واالبن والروح القدس اإلله الواحد ،آمين.
إخريستوس آنيستي ،آليثوس آنيستي ،المسيح قام ،بالحقيقة قد قام.
أهنئكم أيها األحباء في كل كنائسننا اقببية بب اقسسنكة ك ها بهذا اقعةد وبف ح أف احنا .أود أن أرسنل
تهنئتي إقى اآلباء اقسيار واآلباء األسنناةف واآلباء اقكهن واقاننساوس ن وولاقا اقكنائا واألراأن  .وأي ننا
إقى كل اقاباب وإقى كل األطفال وإقى كل األس  .أرسل هذه اقتهنئ ون أرض وص  .أهنئكم واف ح وعكم بهذا
اقعةند .بةند اقبةناون قنو واةو وقنو تن فة في حةناتننا .سةعنا .وقكن أحنن أن يكةن تن و ي في هنذه اقندةنائن اقسعندود بن
قسنااا تتفنل بعةند اقبةناون و عيةنو كنل هنذه األهسةن  .و تتفنل بنو ب ى وندً أسسننننةن يةونا كناو  .أل ننا عتبند أن
اقخسسنننةن يةل اقسبدسن ن هي يةل أحد طةيلن فةو تتفل باقبةاو اقسلةد  .هناك ف ف أسنننباب أحن أن أانننعها
أواوك و تن تتفل بعةد اقبةاو اقسلةد.
أوال :اقبةاو هي أروع حدث في تاريخنا وفي حةاتنا .ةةاو ربنا يسننةع اقسسننة في اقةةل اق اقت يعتب
أهم وأروع حدث في تاريخ كنةسنتنا .بندوا عةد إقى أحداث األسنبةع اقسااني وهي أحداث أسنبةع اآلالل ك هان
لد أن اقصن ةن واقبةاو و.هان قعس واحد  .اقصن ةن ييدإ إقى اقبةاو ن واقبةاو .اءم ون اقصن ةن .اقصنةل
اقكبة ك و ب سابةعو وأحاده فم أسبةع اآلالل بكل سكةاتو فم ولةئنا إقى .سع اقص بةم قكي وا بةل و ل بةقا
بننن با ف حةا ال أ ا بل يتةا اقسسنننة في (غ طة  .)20 :2اقبةاو فةها اقبب اقفارغ
اق سنننةل :وو اقسسنننة
أ
واقت اسن ن اقتي كا ا ب ى اقبب واقتل اقكبة اقذإ وانننو ب ى باب اقبب  .وبعد ف ف أيال ةال ربنا يسنننةع
اقسسنة  .اقانةاهد األف ي واقتاريخة ك ة .دا وقكن ي نال إقةها اقانةاهد اقنبةي  .مفكسا كان يأة انأ َفي بي َن
ض ف ف أي ٍَّال
اق أتة َ
اننم ربنا يسننننةع اقسسننننة ن م َفي بين األر َ
اإل سنن ن َ
م ف ف أي ٍَّال وف ث قةالن هكذا كان اب أن َ
وف ث قةالم (وتَّى  .) 40 :12في اقعهد اقبديم في اق نن ن بام اقتي كا ا ب ى أرض وصنن ن في أيال ف بةن
ووةسنى اقنبين لل اقل ل ف ف أيال ب ى أرض وصن فم ا بانو وله اقنةر .بندوا اهبا اقس يسام باقتنةط
قة ننعة ها ب ى اقبب وهن في ط يبهن إقى اقبب قة ننعن اقتنةط كاننيء ون اقةفاء تفا .ن باقعبار اقتي ةال
بنهنا اقكتناب اقسبندا :اقنذإ ي ةند هننا قةا هة ههننا قكننو ةند ةنال (قةةنا  .)6 :24اقبةناون أروع حندث في تناريخننا
وفي حةاتنا.
اقسننبن اق ا ي اقذإ يلع نا تتفل باقبةاو اقسلةد هذا االحتفال اقسستدن أن اقبةاو .اءم ون اقص ن ةنن
كسا ب سنا اقستنة أبة ا بةاننةإ كاولن ان اقسسننةتة ب بنن ةن كع وا ب ب يا .بدون اقبةاو ال يكةن قنا
أإ إيسان وسننةتي .اقبةاو هي أسنناا اإل يسان وأسنناا ببةدتنا .هي اقتي تبةل ب ةها وسننةتةتنا .فبدون ةةاو ال
تة.د كنةس وال إ لةل وال ك از وال أساا إليسا نا .وقذقك اقسبن اق ا ي :تن تتفل بها أل ها أساا اإليسان.
قذقك أول تسننبت بةقها في صننل اق ةل :مةةوةا يا بني اقنةرنم هي إ ننار ق بةاو  .في وديت ماريبسنناقةنم
بن ن َن بنا  ...وةالمن واقك في وسنننب اقتسنننبت ن تسنننبت اق ف فتة  .اقبةاو هي أسننناا
بةل :مرت ةا ق ذإ أ
اإليسان في حةاتنا .بندوا صننن ي بننن باك في كل يةل تتفل بعةد اقبةاو  :موبنةرك يا رب عاين اقنةرم.
و تتفل كل يةل أحد بندوا ذهن اقى اقكنةسنن  :مهذا هة اقةةل اقذإ بنننعو اق بم (وووةر  .)24 :118هكذا
تصة اقبةاو أساا إيسا نا .وال يكةن قنا ر.اء في األبدي إال بسبن ةةاو ربنا يسةع اقسسة .

اقسننننبن اق اقت اقذإ بسننننببو تتفل باقبةاو وتستد إقى كل هذه األيالن ان اقبةاو هي وصنننندر أف احنا
ووصندر سن ونا .بندوا ب أ في إ لةل يةحنا  20 :20مفف ح اقت وةذ إا رأوا اق بم .قسا له قهم في اقع ة
كا ا األبةاب وغ ب وبداأ هم حاق ون اقخةل واق بن .وفي لهةر ربنا يسنةع اقسسنة وسنيهمن ابتدأ بعبار
مسن ل قكمم .فصنارم اقبةاو هي سنبن ف ح وبنارم سنبن ق سن ل .وهذا هة سنبن تسنسةتنا قل لةل باقبانار ن
أإ اقف ح .وكل و تسسننك إ لة ك تتعاول وو وصنندر اقف ح في حةاتك .وتسننسي اقبةاو  Easterن بسعنى ون
اقا ن ن أإ اقنةر واقبهل واقف ح  .هي اقس ن ل باقنسننب قل سننان .مهذا هة اقةةل اقذإ بنننعو اق بن ف نف ح
و بتهج فةوم (وو .)24 :118
اهنئكم .سةعا وكل اأةتنا األحباء ون اآلباء اقسيار واآلباء األساةف ن واآلباء اقكهن واقاساوس وكل
اقخدال في كل كنةسن  .واهن كل اقانعن في كل كنةسن  .و صن ي .سةعا ون أ.ل سن ل اقعاقم وسن ل كل األحباء.
و فو بننن ةام أابننن ن و تن ف ح بهذه اقبةاو ن ون أ.ل هذا اقةباء اقذإ تعا ةو اقباننن ي ن كةسا يتفل ه
.سةو اقبان في كل وكان وي فو هذه اق نةب بن اقلسةو ويلع نا ف ح بهذه اقبةاو اقسلةد في حةاتنا .اقسن ل
ا ب و إقةكم ون أرض وصننن وون اقسب اقبابةإ باقعباسنننة باقباه  .وأهن اقلسةو في كل اإليبار نننةام في
ةارام اوروبا وأو يكا اقاننساقة وكندا وأو يكا اقلنةبة وأف يبةا واقك سنني االور ن ةسي .وأي ننا في ونيب
اقخ ةج واسنةا وأي نا في أسنت اقةا .تتةاتي ووتبتي ق لسةو را.ةا قكم كل أة وكل بنت  .إأ يسنتةا ي ةسنتين
يقة ةا ي ةستي.

