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األحد بعد الفصح – ظھور الرب لتوما
قيامة الرب يسوع انتصاره وانتصارنا

 -المسيح قام من بين األموات ووطئ الموت بالموت ووھب الحياة للذين في القبور )ثالثا ً(
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 طروبـاريـة القيامة )اللحن األول( :إنَ
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ك قمتَ في اليوم الثالث ،أيھا المخلص ،واھبا للعالم الحياة.
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لتدبيرك ،يا محبَّ البشر وحدَك
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 خلص يا رب شعبك وبارك ميراثك وامنح حكامنا الغلبة على البربر،واحفظ بقوة صليبك جميع المختصين بك.
 القنداق :يا نصيرة المسيحيين التي ال ُتخزى ،ووسيطتھم الدائمة لدى الخالق ،الُتعريضي عن أصوات الخطأة الطالبين إليك .بل بما أنك صالحة ،بادري إلى معونتنا،
نحن الصارخين إليك بإيمان .ھلمي إلى الشفاعة ،وأسرعي إلى االبتھال .يا والدة اإلله
المحامية دائما ً عن مكرميكِ .

القراءات اإلنجيلية:
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عظي ٌم ربﱡنا وعظيمة ق ﱠوته ،وال إحصا َء ل ِعل ِمه
المقدمة:
سبﱢحوا الرﱠبﱠ ﱠ
فإن التﱠرني َم صالح .إلل ِھنا يَلَ ﱡذ التﱠسبيح
ل من أعمال الرسل القديسين )(٢٠-١٢ :٥
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المسيح قام  ..حقا قام ،ارفعوا أيھا الرؤساء أبواكم ،وارتفعي أيتھا األبواب الدھرية ،فيدخل ﻣلك
المجد.
المسيح قـــــام  ...بالحقيقة قــــــام
قام رب المجد ﻣن األﻣوات وصار باكورة الراقدين ..إن الرب يسوع بقياﻣته كسر شوكة الموت
وغلبة الھاوية ،كما كسر ﻣتاريس الجحيم ،قام بقوة الھوته ،وبسلطانه اإللھى ،وأظھر للعالم أجمع
أنه وحده ابن ﷲ المتجسد وأنه القياﻣة والحياة.. ،إن قياﻣة المسيح ﻣن األﻣوات ھي جوھر إيماننا،
وﻣوضوع رجائنا ،بدونھا ال نشترك في ﻣجده وسعادته نسأله تبارك اسمه أن يكون عام سعيد ﻣليء
بالمحبة والسالم ﻣعا ﻣشفوعاً بنعمة وغنى رب القياﻣة يسوع المسيح.
سيح يَفيضُ عَزاؤُنا أَيضً ا« ) ٢قورنتس (٥ :١
» َف َكما تَفيضُ َعلَينا آال ُم ال َمسيح ،فَ َك َذلِ َ
ك بِال َم ِ
»قام المسيح ،حقًّا قام!« .الحقيقة الكاﻣنة في ھذا الھتاف ،الذي نتناقله ﻣنذ حوالي ألفي سنة ،ال زالت
ھي القوّة الّتي تحرّكنا لنكون شھودًا ليسوع الناصر ّ
ي المصلوب والقائم ِﻣن الموت.
أﻣام حقيقة القياﻣة التي تعبر الموت ،نقبل آالﻣنا وفشلنا كما أفراحنا ونجاحاتنا ،ونق ّدﻣھا ﻣع
المصلوب والقائم تسبحةَ حمد وذبيحة فداء.
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وم َع ْينِ ِه وھو األ ﱠو ُل ﻣنَ األُسْبوع .واألبوابُ ُﻣغلقَةٌ
ُ
حيث
 فِي عَشيﱠ ِة ذل َ
ك اليَ ِ
كانَ التالﻣي ُذ ُﻣجتمعينَ َخوْ فًا ﻣنَ اليھود .جا َء يَسو ُ
ع ووقَفَ فkي ال َو َسِ kط وقkا َل
صرُوا
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تطويب البابا الراحل يوحنا بولس الثاني طوباويا في األول من أيار ٢٠١١

قال البابا يوﻣاً :ھناك ﻣن يحاول فھمي ﻣن الخارج ولكن ال يمكkن
أن أكkkون ﻣفھوﻣkkا اال ﻣkkن الkkداخل" .فمkkن عkkرف البابkkا شخصkkياً او
قرأ عن سيرة حياته او تبيّن الرأي العام خالل سkت وثالثkين سkنة
ﻣن توليه السدة البابوية يجد عناصر روحية ﻣشkتركة تميّkز حياتkه
الروحية وھي :الصالة وحب الحقيقة وااللم.
الصالة:
قال المونسنيور أودر  Monsignor Sławomir Oderالمدقق
فkي قضkية تطويبkه :الصkالة ھkي "الھkواء الkذي يستنشkقه ،والميkkاه
التي يشربھا ،والطعام الذي يتغkذى ﻣنkه" واسkتمرت الصkالة فkي
حياته حتى آخر سkاعة ﻣkن نزاعkه .وقkد صkرّح بkذلك العديkد ﻣkن
الشkkھود ان" :كانkkت الصkkالة المھمkkة األولkkى للبابkkا يوحنkkا بkkولس
الثاني تجاه الكنيسة والعالم" .فالصالة كنزه الحقيقي.
حب الحقيقة:
وﻣن صالته جاء ﻣصدر قوته في قول الحقيقة بحرية كما أكد المونسنيور أودر" :قkوة وجkراءة البابkا
يوحنkkا بkkولس الثkkاني علkkى قkkول الحقيقkkة دون خkkوف تنبعkkث ﻣkkن صkkالته ،فمkkن يقkkف اﻣkkام ﷲ ال يھkkاب
البشر" .واضاف المونسنيور اودر ان "البابا عرف كيف يتقبل النقد ،ويواجه المواقkف الصkعبة دون
خوف .ال خkوف ﻣkن السkلطات خkالل السkنوات التkي قضkاھا فkي بولنkدا ،وال خkوف ﻣkن الkرأي العkام
خالل السنوات التي تول ّى فيھا سلطته البابوية" .واردف المونسنيور أودر بقوله :لم يكن النجاح ھدفه
بقkkدر "اعkkالن حقيقkkة االنجيkkل والkkدفاع عkkن الحقيقkkة التkkي تتعلkkق باإلنسkkان" .فاتخkkذ شkkعاره ﻣنkkذ توليkkه
ﻣنصبه كبابا" :ال تخافوا".
األلم:
الصليب ھو عنصر آخر فkي حيkاة البابkا يوحنkا بkولس الثkاني بkأن ال ينبغkي إغفالkه .قkال المونسkنيور
أودر الكل يتذكر كيف ان البابا قام بتحمل االلم "بكراﻣة اثناء حياته ،واﻣا فkي سkنواته االخيkرة تحمkل
االلkkم بالصkkمت .فكkkان الصkkمت افصkkح ﻣkkن الكkkالم" .وان "الماليkkين ﻣkkن النkkاس فkkي العkkالم ال يkkزال
يحتفظkkون فkkي ذاكkkرتھم المشkkاھد التلفزيونيkkة عkkن ﻣعانقkkة البابkkا للصkkليب أثنkkاء االحتفkkال يkkوم الجمعkkة
العظيمة".
الموقع االلكتروني للكنيسةwww.rcckw.com:
االيميل االلكتروني للكنيسةmelkite@safatmail.com :
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>> شيك على بياض!<<
ﻣ kﱠر دكتkور ويلبkر شkابمان بضkيقة شkديدة واضkطر الkى السkفر إلkى
أقصى الغرب .جاء أحد أقربائه الشيوخ المليونيرية ليو ّدعkه فتkرك
في يده ورقة صغيرة.
تطلkkع دكتkkور شkkابمان إلkkى الورقkkة فوجkkدھا شkkيكا ًﻣصkkرفيا ًيحمkkل
اسمه وﻣوقعا عليkه دون أن تحkدد قيمتkه .سkأل :أتقصkد أن تعطينkي
شيكا ً ﻣصرفيا ً على بياض ألضع الرقم الذي أريده!
المليونير :نعم ،فإني ال أعرف ظروفك وال ﻣا ھي احتياجاتkك .لkتمأله حسkبما تشkعر أنkك ﻣحتkاج إلkى
ﻣال.
قام الدكتور شابمان برحلته ،وعاد ﻣعه الشيك لم يكتب عليه شيئا ،لكنه كان ﻣطمئِنا ً طوال رحلتkه أن
بين يديه إﻣكانية سحب الماليين إن احتاج.
ھكذا قدم لنا ﻣسيحنا في رحلتنا في ھذا العالم شيكا ً على بياض ،إذ قيkل " :فkيمأل إلھkي كkل احتيkاجكم
حسب غناه في المجد في المسيح يسkوع " .أنkت تشkبع كkل احتيkاجي أيھkا الكنkز اإللھkي! إليkك وحkدك
أبسط يدي ،ولك وحدك افتح فمي ،فتمأل أعماقي بك يا ﻣصدر الشبع!

تتوجه كنيستنا بتھنئة أبناؤھا وبناتھا
المتقدمين للمناولة االحتفالية
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سولنج مخلص قطيش
مارك جورج المعراوي
تيا ھاني فايد
الكسندر جون سالم
بيا ايليا المصو
منذر جورج الياس
ويد جورج واكيم
دانييال جورج واكيم

شكر خاص لمرشدة صف المناولة االحتفالية السيدة اميلي متري مخول
على جھودھا كل السنة لتعليم األوالد..

