
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 التوصيات الرعوّية

 7نيسوواإ نينووي  اليووواطيي  كنالووة سنسوو   وو ا      90يوووا انينووي      .1

 .مساء  6 بل الظهر مع الزّياح ، و  ا   19صباحا ، و

نيساإ تصوير أوالد القركانة األولو    19للتذسيريوا الثالياء القادا    .2

 .ف  الكنيسة

ساإ  و ا  ونّنواا السونة عو  نلوا الرا و        ني 11يوا السبت القادا    .3

مسواء فو  سنيسوة سوّي م الاتونوات       6يوسف نريا سالمه السواعة  

 .تقبل التتااي  بل الق ا  وكت ه ف  صالوإ الرعّية. اوق مكايل 

 .نيساإ هو األح  الج ي  ونيااإ توما الرسول 11األح  القادا    .1

عيوووَ ي اللصووون   ُيَلَسووون مووو  القناعوووة أّيووواا الجاتوووة الوا توووة كوووي        .1

 .والتنصرم 

 . 171ستّواع عليكم آخر الق ا  نشرم طعّيت  كت دها   .6
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 نشرم طعوّية تص ط ع  طعّية ماط ضومط اوق مكايل 
 نشرم طعوّية تص ط ع  طعّية ماط ضومط اوق مكايل

 

مة يا ، كي  الاذكن والقبر  
 

كت  أإ استقّر الصليب ف   بره عل  الجلجلوة ، واسوتراح مو           

، الغلوووراإ (أي اللووو )نوووادت الئنياوووة الاصووولوكة  . سلاوووات التووووكي   

". يسوع أذسرن  عن ما تأت  ف  ملكوتو    يا:"  (أي يسوع)الاصلوب 

". اليّق أ ول ل  اليووا تكووإ متو  فو  اللوردو      : " أناب يسوع 

ألّإ . عوو  عووري صووليبه حوو    يامتووه     وسووأن  كيسوووع يتلوو  موو   

وكتوو  مسوويرم   . ملتوواح القبوور اللوواط  ، الغلووراإ هووو ملتوواح القيامووة   

الصوا الكبير الوذي عشوناه كودطادم مسوييّية حّقوة ووصولنا متوا نلو          

نلوا   اا أسوبوع امو  امالا ، هول هّيأنوا النيووب لناسون كهوا سولّ        أّي

الوذي نسوتر كوه      حرج الرّب يسوع اليجور يوما سُي .؟ مائتة كسببنا 

نووا ، انوو  ، ناياووة ، تجوو يف ،   امجوو  فوو   بوور أيّ يخنايانووا ، فاوواذا  

 . ؟...، و ت ضائع ، خوف م  الاجهول  ننهاض سكر، 

 أا  يامة وحيام ؟

 واا تاطسوا خللوه القبور والكلو  ، لياتلو  سوّل        . هو ليا هنا ، كل  اا 

 .فهلّاوا نأسل اللصن ، فبي  الاذكن والقبر  يامة . النلو  

       
      الئوطي كولا الريلون  خوطي الرعّية                                        
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 سلاة صاحب السيادم الانراإ ن  كولا نجيم

 2912كاناسبة عي  اللصن لتاا 
 :سلاا التقينا ف  هذه األعياد كتبادل البشرى التظياة ُمنش ي 

 ".الاسيُن  اا حقٌا  اا" 

أال ُيئشوو  أإ ُيصووبن  . قووام مووا فوو  هووذا القووول موو  أكتوواد     هوول ُنوو ط  ح : السوولال

موضوَع ش ِّ لغير الالمني ؟ ُنتل  أإ الرَّب يسوع مات أللل  سنة خلت، و واا  

وهم َيَرْوَإ وسأإ ال ش َء ن ي ا تيت . م  القبر منتصرام عل  الئنياة والاوت

لووب،  النا  ياوتوإ، والارضو  يتوألاوإ، والئنياوة مزدهورم فو  الق     : السااء 

فاوا متنو  كشواطتنا لهوم أإ الاسوين  واا حقوا  واا مو           . والتقاتل كي  النا  ال يه أ

 .ألموات|كي  ا

وآِخووُر عوو وب ُيْبِنُلووه الوورب، هووو   :" طكاووا الجووواب ككلاووة كووولا الرسووول القائلووة   

وموا أومو  هوم األعو اء اأُلخور الوذي  سويتغلب  علويهم         (. 11/26سووط 1" )الاوت

الجووواب عنوو  كووولا  (  2مووز) وم الاوووت نهائيووا ؟ الاسووين الوورب  بوول نكنالووه  وو  

الئير الذي أطيُ ه نياه ... ننن  كشٌر مباٌع للئنياة : " نذ أنه يقول الرسول أيضام 

فلسُت أنا م  يلتول هوذا كول الئنياوُة     ... ال أفتل والشّر الذي ال أطيُ ه، نياه أفتل 

 "الكاِمنُة فّ 

ه أحيانام نإ لم يك  سثيرام، شو ََّم هوذا   وم  مّنا لم يئتبر، أ لَّ(.7/11،10،29طو)  

 "ُأْنرتها الاوت" الصراع ف  ذاته، كي  النتاِة، واهبِة الييام، والئنّية الت  

وكاللتل، ما اللائو م مو  حيوام ال    .ل ى ماط كولا ساا نقرأ م  ن ي  (6/23طو)  

ُ  تلنووو  وتتالعوووب ايلَتهوووا فينوووا تجلّيوووات والئنياوووة، اليسوووُ  واألسوووتكباُط واليقووو 

واألهوووواء الضووواّلة وَتُصووو  نا عووو  ناوووالق ِعنووواإ اللووورِج والبهجوووِة لر يوووِةالئير   

والجاوواِل واليّريووةِ فوو  امخووري  وخصوصووام فوو  اه الووذي تبلوو  هووذه الازايووا         

مشوواه م طوائووع الونووود فوو  موو  تت سلووه   فووال ُتْيوو  . التظياووة كلوَههووا األسووا  

 .الايول ال نّية سوى عذابب أليم ونييمب

أكونا السااوي، يتاوُل منوذ البو ء ناالوة ُكَاور الئنياوة الاتأصولة فو  سياننوا          واه 

ُيري نا أهالم للتاّتوِع كقركوه كسوتادمب ال حو َّ لهوا ال امانوام وال عاقوام و ولنوا         . البشري

يتنو  أإ موا نورى علو  هوذه      " الاسويُن  واا حقوام  واا    :" ف  هذه األعياد الاجيو م  

أللل  سنة مضت، هوو كاثاكوة ضواانة الهيوة أّإ مسويرَم ننتصواِط الييوام        األطض 

علوو  الاوووت كوو أت لصووالن الييووام والئيووِر مهاووا كوو ت مظوواهُر الشَّووِر فوو  التووالم   

نإ هووذه الاظوواهَر تزعزعووت فوو  أطسانهووا والشوور الانتشوور فوو  األنسوواد      . ياكتووة

حوو ه يسووبر والنلووو  علوو  اوال، وأإ كشووكلب ال يترفووه سوووى طوِح اه الووذي و  

نيوو  ال نقوو ط أإ نوو ِطَ  سوووى مووا تووراه التووي  ومووا تلاسووه اليوو    . أعاوواق الونووود

أموا حقيقوة األمووط والنلوو  فهو       . وتشتر كوه اليووا  ويناُلوُه عقُلنوا الايو ود      

 .مكشوفة تكاِملها له تتال  وح ه

و يامة يسوع منتصورا علو  الئنياوة والاووت هو  البشواطم التظاو  أإ اه  و          

خلووق ن يوو  فوو   لووب الكوووإ واننسوواإ ُيَتبِّوور عنووه كووولا الرسووول     أالووق عاوول 

سوواإ آدُا اننسوواُإ األول، نلسووام حّيووة  :"يقووول. كووالتودم نلوو  صوووطم آدا والاسووين 

اننسواإ األول مو  التوراب وهوو     . وأت  آدُا االِخُر يسوُع الاسوين، طوحوام ُميييوا   

 ، سووذل  وساووا حالنووا صوووطم األطضوو  . أطضوو ، واننسوواإ امِخوور موو  السووااء  

 ( 11/11،10سوط1")نيال امإ صوطم السااوي

وهذا التال هوو عاول الئوالق كامتيواا والوذي ال يجووا أإ نشو  كق طتوه التو  ال          

كل علينوا أإ نكووإ علو  يقوة ياكتوة أإ اللوع يتاول علو  تج يوِ  سولِّ موا فو              . ُتقهر

د السااء وعل  األطض كالقوم نلسها الت  أ امت يسوع م  كوي  األمووات ولنوردّ   

 ".الاسينُ   اا ، حقام  اا " فرحي 
 

 


