
  
 
 
 
 
 
 

 
 

  
  

  قيامة الرب يسوع انتصاره وانتصارنا

  
ملك  ارفعوا أيھا الرؤساء أبواكم، وارتفعي أيتھا ا�بواب الدھرية، فيدخل، حقا قام.. قام  المسيح
  .المجد

  امــــــبالحقيقة ق... ام ـــــالمسيح ق
 

سر شوكة الموت إن الرب يسوع بقيامته ك.. وصار باكورة الراقدين قام رب المجد من ا�موات
كسر متاريس الجحيم، قام بقوة <ھوته، وبسلطانه ا;لھى، وأظھر للعالم أجمع  كما، وغلبة الھاوية

إيماننا،  جوھر ھيإن قيامة المسيح من ا�موات  ..ابن هللا المتجسد وأنه القيامة والحياة،  أنه وحده
 ءيكون عام سعيد ملي أنك اسمه له تبارأنس مجده وسعادته فيوموضوع رجائنا، بدونھا < نشترك 

  .المسيح مشفوعاً بنعمة وغنى رب القيامة يسوع بالمحبة والسLم معا
 
 )٥: ١قورنتس  ٢(» َفَكما تَفيُض َعلَينا آ<ُم الَمسيح، فََكَذلَِك بِالَمسيِح يَفيُض َعزاُؤنا أَيًضا«
  
نتناقله منذ حوالي ألفي سنة، < زالت الحقيقة الكامنة في ھذا الھتاف، الذي . »!قام المسيح، حقًّا قام«

  .لموتاھي القّوة الّتي تحّركنا لنكون شھوًدا ليسوع الناصرّي المصلوب والقائم ِمن 
  

منا وفشلنا كما أفراحنا ونجاحاتنا، ونقّدمھا مع <آالقيامة التي تعبر الموت، نقبل  أمام حقيقة
  .المصلوب والقائم تسبحةَ حمد وذبيحة فداء

  
  

  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

   :القراءات ا�نجيلية
  تُه، و< إحصاَء لِعلِمهعظيٌم ربُّنا وعظيمةٌ قوَّ      :المقدمة

بَّ فإنَّ التَّرنيَم صالح   ;لِھنا يَلَذُّ التَّسبيح. سبِّحوا الرَّ
  )٢٠-١٢: ٥(أعمال الرسل القديسين  فصٌل من

  
ُسِل آياٌت وعجائُب كثيرةٌ  � وكانوا كلُّھُم بنَْفٍس واحَدِة . في الشَّعب في تلَك ا�يام، جَرْت على أيدي الرُّ

kعُب يَُعظُِّمھkُم. ولَم يُكن أحٌد ِمkَن اnخkرين، يجتkرُئ أن يخkالِطَھُم في ُرواِق ُسليمان، وكkاَن  بkل كkاَن الشَّ
بّ  وَن بَكثرٍة، مؤمنيَن بالرَّ حتَّى إنَّھُم كkانوا يُخِرجkوَن الَمرضkى إلkى  .جماعاٌت ِمن رجاٍل ونساٍء ينَضمُّ

ة، ليَقََع ولو ِظلُّ بطرَس عنَد اجتياِزِه، على بعkٍض ِمkنھُم وكkاَن  الشَّوارع، ويضعونَھُم على فُُرٍش وأِسرَّ
. يجتمُع أيضاً إلى أورشليَم جمھوُر المدِن التي حولَھا، يحِملوَن المرضى والمعذَّبيَن با�رواِح النَِّجَسkة

وقيّين، وامتtوا َحَسداً  فقاَم رئيُس الَكھَنةِ  فكانوا يُشفَوَن جميُعھُم، دُّ  وُكلُّ َمن َمَعه، وھُم ِمن َمذھِب الصَّ
 ًLبِّ أبواَب السِّجِن لي ُسل، وَجَعلوھُم في الَحبِس العاّم، ففتَح مLُك الرَّ وأخرَجھُم . وألقُوا أيديَھُم على الرُّ

  �.ياةوقاَل امُضوا وقِفوا في الھيكل ، وكلُِّموا الشَّعَب بجميِع كلماِت ھذِه الح
  

  )٣١-١٩: ٢٠( البشير يوحنافصُل شريف من بشارة القديس :ا�نجيل
  

ُل مَن ا�ُْسبوع � وا�بواُب ُمغلقَةٌ حيُث . فِي َعشيَِّة ذلَك اليَوِم َعْينِِه وھو ا�وَّ
جاَء يَسوُع ووقََف فkي الَوَسkِط وقkاَل . كاَن التLميُذ ُمجتمعيَن َخْوفًا مَن اليھود

ا قاَل ھذا أَراھم يَدْيِه وَجْنبَه *م السLَُّم لك. لھم ففَِرَح التLَّميُذ إِْذ أَبَصُروا . ولمَّ
Lkkُم لكkkم. وقkkاَل لھkkم يسkkوُع ثانيkkةً  *الkkرّب  كمkkا أَْرسkkلَني اnَب كkkذلك أَنkkا . السَّ

ا قاَل ھذا نَفََخ فيِھم وقاَل لھُم *أُرِسلُُكم  وَح القُُدس . ولمَّ َمن َغفَرتُْم  *ُخُذوا الرُّ
وإِنَّ تُومkا أََحkَد ا<ْثنkَـْي  *وَمْن أَمسْكتُم َخطاياھُم أُْمِسkكت . اھُم تُغفْر لَھمَخطاي
فقkاَل لkَهُ التLَّميkُذ  *لم يَُكْن َمَعھم حيَن جاَء يَسوع . الَّذي يُقاُل لَهُ التَّوأَم. َعَشرَ 

بّ . اnَخرون َمساميِر في يََدْيkه، إِْن لم أََر َموِضَع ال. فقاَل لَھم. إِنَّنا قد َرأَْينا الرَّ
وبعkد  *وأََضْع إِْصبَعي في َموِضِع الَمساميِر وأََضْع يَِدي فkي َجْنبkِِه < أُْؤِمkن 

Lkُم . فأَتى يسوُع وا�َبواُب ُمغلقةٌ ووقَف فkي الَوسkِط وقkالَ . ثمانيِة أَيَّاٍم كاَن تLميُذهُ أَيًضا داخLً وتوما معھم السَّ

ً (المسيح قام من بين ا�موات ووطئ الموت بالموت ووھب الحياة للذين في القبور  -   )ث�ثا
إن الحجَر ختمه اليھود، وجسَدك الطاھَر  ):ا�ولاللحن (القيامة  يـةطروبـار -

. لكنَك قمَت في اليوم الثالث،  أيھا المخلص، واھبا للعالم الحياة. حرسه الجنود  
. المجُد لقيامِتَك أيھا المسيح: ذلك قواُت السمواِت ھتفت إليَك، يا ُمعطَي الحياة

محب2 البشر وحَدك المجُد لتدبيِرك، يا. المجُد لملِككَ   
ر، خلص يا رب شعبك وبارك ميراثك وامنح حكامنا الغلبة على البرب -

  .واحفظ بقوة صليبك جميع المختصين بك
يا نصيرة المسيحيين التي ; ُتخزى، ووسيطتھم الدائمة لدى الخالق، ; : القنداق -

إلى معونتنا، بل بما أنك صالحة، بادري . ُتعريضي عن أصوات الخطأة الطالبين إليك
يا والدة اCله . ھلمي إلى الشفاعة، وأسرعي إلى ا;بتھال. نحن الصارخين إليك بإيمان

 .المحامية دائماً عن مكرميكِ 

  ١٠٢ العدد – ٢٠١١مايو /أيار ١ا�حد 
  ظھور الرب لتوما –بعد الفصح حد ا�

رة أالسـبوعيةرة أالسـبوعيةرة أالسـبوعيةرة أالسـبوعيةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــصصصصــــــــنرشة العننرشة العننرشة العننرشة العن     
  النيابة البطريركيةتصدر عن 

  الملكيين للروم الكاثوليك
  ٢٥٦٥٢٨٠٢: ت  -  في الكويت

    



و< تُكْن غيَر مؤمٍن بل . وھاِت يَدَك وَضْعھا في جنبي. وعايِْن يَديَّ . صبَعَك إِلى ھھناثمَّ قاَل لتوما ھاِت إِ  *لكم 
طkوبى للkذين لkم يkَـروا . �َنَّك رأَيتَني يkا تومkا آمنkت. قاَل لهُ يسوعُ  *ربي وإِلھي . أَجاَب توما وقاَل لهُ  *مؤمنًا 
وإِنَّمkا ُكتبkَت ھkذه لتؤمنkوا بkأَنَّ  *لم تُكتَب في ھkذا الكتkاب وآياٍت أَُخَر كثيرةً صنع يسوُع أَماَم تLميذِه  *وآمنوا 

 �  بُن هللا ولتكوَن لكم إِذا آمنتم الحياةُ ٱيسوَع المسيَح ھو 
  

  ٢٠١١تطويب البابا الراحل يوحنا بولس الثاني طوباويا في ا<ول من أيار 
  

ھناك من يحاول فھمي من الخارج ولكن < يمكkن : قال البابا يوماً 
فمkkن عkkرف البابkkا شخصkkياً او ". أكkkون مفھومkkا ا< مkkن الkkداخلأن 

قرأ عن سيرة حياته او تبيّن الرأي العام خLل سkت وثLثkين سkنة 
من توليه السدة البابوية يجد عناصر روحية مشkتركة تميkّز حياتkه 

  .الصLة وحب الحقيقة وا<لم: الروحية وھي
 
 :الص	ة  

المدقق  Monsignor Sławomir Oderقال المونسنيور أودر 
الھkواء الkذي يستنشkقه، والميkkاه "الصLkة ھkي : فkي قضkية تطويبkه

واسkتمرت الصLkة  فkي " التي يشربھا، والطعام الذي يتغkذى منkه
وقkد صkّرح بkذلك العديkد مkن . حياته حتى  آخر سkاعة مkن نزاعkه

كانkkت الصLkkة  المھمkkة ا�ولkkى للبابkkا يوحنkkا بkkولس : "الشkkھود ان
 .فالصLة  كنزه الحقيقي". ثاني تجاه الكنيسة والعالمال
  

 :حب الحقيقة
قkوة وجkراءة البابkا : "ومن صLته جاء مصدر قوته في قول الحقيقة بحرية كما أكد المونسنيور أودر

يوحنkkا بkkولس الثkkاني علkkى قkkول الحقيقkkة دون خkkوف تنبعkkث مkkن صLkkته، فمkkن يقkkف امkkام هللا < يھkkاب 
البابا عرف كيف يتقبل النقد، ويواجه المواقkف الصkعبة دون "سنيور اودر ان واضاف المون". البشر
< خkوف مkن السkلطات خLkل السkنوات التkي قضkاھا فkي بولنkدا، و< خkوف مkن الkرأي العkام . خوف

لم يكن النجاح ھدفه : واردف المونسنيور أودر بقوله". خLل السنوات التي تولّى فيھا سلطته البابوية
فاتخkkذ شkkعاره منkkذ توليkkه ". حقيقkkة ا<نجيkkل والkkدفاع عkkن الحقيقkkة التkkي تتعلkkق با;نسkkاناعLkkن "بقkkدر 

  ". < تخافوا: "منصبه كبابا
  

  :ا�لم
قkال المونسkنيور . الصليب ھو عنصر آخر فkي حيkاة البابkا  يوحنkا بkولس الثkاني بkأن < ينبغkي إغفالkه

ثناء حياته، واما فkي سkنواته ا<خيkرة تحمkل بكرامة ا"أودر الكل يتذكر كيف ان البابا قام بتحمل ا<لم 
المLيkkين مkkن النkkاس فkkي العkkالم < يkkزال "وان ". فكkkان الصkkمت افصkkح مkkن الكLkkم. ا<لkkم بالصkkمت

يحتفظkkون فkkي ذاكkkرتھم المشkkاھد التلفزيونيkkة عkkن معانقkkة البابkkا للصkkليب أثنkkاء ا<حتفkkال يkkوم الجمعkkة 
  ". العظيمة

  
   www.rcckw.com :الموقع اFلكتروني للكنيسة
  melkite@safatmail.com: اFيميل اFلكتروني للكنيسة

     عبرة  و  قصة
  

  >>!شيك على بياض<< 
مkرَّ دكتkور ويلبkر شkابمان بضkيقة شkديدة واضkطر الkى السkفر إلkى 

أقربائه الشيوخ المليونيرية ليوّدعkه فتkرك  جاء أحد. أقصى الغرب
  . في يده ورقة صغيرة

تطلkkع دكتkkور شkkابمان إلkkى الورقkkة فوجkkدھا شkkيكا ًمصkkرفيا ًيحمkkل 
أتقصkد أن تعطينkي : سkأل. اسمه وموقعا عليkه دون أن تحkدد قيمتkه

  ! شيكا ً مصرفيا ً على بياض �ضع الرقم الذي أريده
لkتمtه حسkبما تشkعر أنkك محتkاج إلkى . و< ما ھي احتياجاتkك نعم، فإني < أعرف ظروفك: المليونير

  .مال
قام الدكتور شابمان برحلته، وعاد معه الشيك لم يكتب عليه شيئا، لكنه كان مطمئِنا ً طوال رحلتkه أن 

  .بين يديه إمكانية سحب المLيين إن احتاج
فkيمt إلھkي كkل احتيkاجكم : " قيkل ھكذا قدم لنا مسيحنا في رحلتنا في ھذا العالم شيكا ً على بياض، إذ

إليkك وحkدك ! أنkت تشkبع كkل احتيkاجي أيھkا الكنkز ا;لھkي". حسب غناه في المجد في المسيح يسkوع 
  !أبسط يدي، ولك وحدك افتح فمي، فتمt أعماقي بك يا مصدر الشبع

  
  
  
  
  
  
  

  
 سولنج مخلص قطيش -١
 مارك جورج المعراوي    -٢
 تيا ھاني فايد -٣
 الكسندر جون سالم -٤
 يا ايليا المصوب -٥
 منذر جورج الياس -٦
 ويد جورج واكيم -٧
 دانييi جورج واكيم -٨

  
ميلي متري مخول مناولة اFحتفالية السيدة اشكر خاص لمرشدة صف ال

  ..على جھودھا كل السنة لتعليم ا<وFد

بتھنئة أبناؤھا وبناتھا  تناتتوجه كنيس
اFحتفاليةالمتقدمين للمناولة   


