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أحد القيامة المجيد

النص اإلنجيلي (متى )11-1 :82
ِ ِ
ت َم ْرَي ُم اْل َم ْج َدلَِّيةُ َو َم ْرَي ُم
اء ْ
َوَب ْع َد الس َّْبت ،ع ْن َد فَ ْج ِر أ ََّو ِل األ ْ
ُسُبوِعَ ،ج َ
ِ
األ ْ ِ
الر ِّ
ت ،أل َّ
ب َن َز َل
ك َّ
َن َمالَ َ
يمةٌ َح َدثَ ْ
ُخ َرى لتَْنظُ َار اْلقَ ْب َرَ .وِا َذا َزْل َزلَةٌ َعظ َ
ِ
ِمن الس ِ
اء وَد ْحرَج اْل َح َجر َع ِن اْل َب ِ
ان
ابَ ،و َجلَ َس َعلَْيهَ .و َك َ
َ
َ
َّماء َو َج َ َ َ
َ
ِ
ِ
َّ
ظ ُرهُ َكاْل َب ْر ِ
اس
َم ْن َ
اسهُ أ َْب َي َ
ض َكالثْل ِج .فَم ْن َخ ْوِفه ْارتَ َع َد اْل ُح َّر ُ
قَ ،ولِ َب ُ
ك َوقَا َل لِْل َم ْأرَتَْي ِن" :الَ تَ َخافَا أ َْنتُ َما،
اب اْل َمالَ ُ
َج َ
ص ُاروا َكأ َْم َوات .فَأ َ
َو َ
طلَُب ِ
ام
فَِإِّني أَ ْعلَ ُم أََّن ُك َما تَ ْ
ان َي ُسو َ
صلُ َ
ع اْل َم ْ
وب .لَ ْي َس ُه َو ههَُنا ،ألََّنهُ قَ َ
ضطَ ِجعاً ِف ِ
ِ َِّ
الر ُّ
يهَ .وا ْذ َه َبا
ان َّ
ب ُم ْ
َك َما قَا َل! َهلُ َّما ْانظُ َار اْل َم ْوض َع الذي َك َ
ِ
س ِريعاً قُوالَ لِتَالَ ِم ِيذ ِه :إَِّنه قَ ْد قَ ِ
اه َو َي ْسبِقُ ُك ْم إِلَى
ام م َن األ َْم َواتَ .ه ُ
ُ
َ
َ
اْل َجلِ ِ
ت لَ ُك َما" .فَ َخ َر َجتَا َس ِريعاً ِم َن اْلقَ ْب ِر
يلُ .ه َنا َ
ك تََرْوَنهَُ .ها أ ََنا قَ ْد ُقْل ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
طِلقَتَ ِ
ان
يما ُه َما ُم ْن َ
بِ َخ ْوف َوفَ َرح َعظيمَ ،راك َ
ضتَْي ِن لتُ ْخب َار تَالَمي َذهَُ .وف َ
ِ
ِ
اه َما َوقَا َلَ " :سالَ ٌم لَ ُك َما" .فَتَقَ َّد َمتَا َوأ َْم َس َكتَا
لتُ ْخبِ َار تَالَمي َذهُ إِ َذا َي ُسوعُ الَقَ ُ
بِقَ َد َم ْي ِه َو َس َج َدتَا لَهُ .فَقَا َل لَهُ َما َي ُسوعُ" :الَ تَ َخافَاِ .ا ْذ َه َبا قُوالَ ِإل ْخ َوتِي
َن َي ْذ َه ُبوا إِلَى اْل َجلِ ِ
ك َي َرْوَننِي".
يلَ ،و ُه َنا َ
أْ
وِفيما هما َذ ِ
ان إِ َذا قَ ْوٌم ِم َن اْل ُح َّر ِ
اه َبتَ ِ
َخ َب ُروا
اءوا إِلَى اْل َم ِد َين ِة َوأ ْ
اس َج ُ
َ َ َُ
ِ
اجتَم ُعوا مع ُّ
َعطَ ُوا
الشُيو ِخَ ،وتَ َش َاوُرواَ ،وأ ْ
اء اْل َكهََنة بِ ُك ِّل َما َك َ
ُرَؤ َس َ
ان .فَ ْ َ َ َ
ِِ
اْلعس َكر ِف َّ ِ
ين" :قُولُوا إِ َّن تَالَ ِمي َذهُ أَتَ ْوا لَ ْيالً َو َس َرقُوهُ َوَن ْح ُن
ضةً َكث َيرةً قَائل َ
َْ َ
ِ
ك ِع ْن َد اْل َوالِي فََن ْح ُن َن ْستَ ْع ِطفُهَُ ،وَن ْج َعلُ ُك ْم
امَ .وِا َذا ُس ِم َع ذلِ َ
ن َي ٌ
َّ
مْ ِ
َخ ُذوا اْل ِف َّ
اع ه َذا اْلقَ ْو ُل ِع ْن َد
وه ْم ،فَ َش َ
ين" .فَأ َ
ضةَ َوفَ َعلُوا َك َما َعل ُم ُ
ط َمئِّن َ
ُ
اْل َيهُوِد إِلَى ه َذا اْل َي ْوِم.

التأمل اإلنجيلي:
حقيقة موت المسيح ودفنه ،وظهوراته والقبر الفارغ تؤ ّكد كّلها مجتمعة قيامته.

فداء عن خطايا البشرية جمعاء،
فيسوع ،ابن اهلل
ّ
المتجسد ،مات على الصليب ً
كل إنسان ،لكي نعيش المصالحة مع اهلل ومع بعضنا
وصالح اهلل بدمه مع ّ

اإللهية فينا .هذه
البعض؛ وقام لتبريرنا واعطائنا الحياة الجديدة ،هي الحياة
ّ
أتطلبن يسوع
أبعاد إعالن المالك للنسوة في فجر أحد القيامة" :ال تخ ْفن.
ْ

صلب؟ لقد قام وليس هو هنا "(مر )1 :61يعتبر القديس
الناصري الذي ُ
أن قيامة المسيح هي األساس الذي يقوم عليه بناء اإليمان المسيحي:
بولس ّ
ولكنا شهوداً كذبة ،ولحسبنا نفوسنا
"لو لم يقم المسيح ،لكان إيماننا باطالًّ ،
البنوة هلل
أشقى الناس .المسيح بقيامته ،أصبح سالمنا (أف  )61 :0وأساس ّ
األخوة بين الناس.
و ّ

أن
أُمنيتنا في هذا العيد
نشهد بأسرِع وقت ُم ْمكن قيامةَ
َ
األكبر واألعم ُ
ق هي ْ
ُ
ِ
حلقة العْن ِ
ِ
ِ
ِ
شرِقنا العز ِ
ُمنا
العدالة
السالم و
الدخول في َزَم ِن
ف و
يز من
بشفاع ِة أ ِّ
َ
ُ
ِ
اء مريم ،أ ُِّم الر ِ
العذر ِ
أفة و
أحد في المسيح فهو خليقةٌ
الرحمة .إذن إن كان ٌ
َ
َّ
صار َجديدَا .آمين.
جديدة،
ُ
فاألشياء القديمة قد مضت ،وهوذا ال ُكل قد َ
 +باسم المجلس الملي واللجان العاملة في كاتدرائية مار يعقوب والشعب
أحر التهاني القلبية ِ
بعيد القيامة المظفرة إلى قداسة سيدنا
السرياني العزيز نقدم َّ
البطريرك مار أغناطيوس أفرام الثاني الكلي الطوبى والى نيافة الحير الجليل

مار أثناسيوس إيليا باهي النائب البطريركي ألبرشية كندا الجزيل االحترام
ِ
األفاضل،
والى كاهننا الفاضل األب كميل اسحق ولسائر كهنة األبرشية اآلباء
متمنين لهم دوام الصحة والعافية والعمر المديد بالتوفيق والنجاح ،راجين من
ِ
الموت و ِ
الشر والخطيئة أن َيدفُ َن في األرض
ع القائم منتص اًر على
الرب يسو َ
ِ
ِ
الدول فيسود
وعداوة بين الناس ،وبين
وحرب َ
ومكر ورذيلة وحقد َ
ُكل ُخبث َ
يتألم.
السالم واالزدهار في العالم وكندا العزيزة والسيما في شرقنا الحبيب الذي ْ

المسيح قام حقا قام ـ ܡܫܝܚܐ ܩܡ ܫܪܝܪܐܬܝ ܩܡ

 +اليوم األحد في  61نيسان  0261اقتبل سر العماد المقدس الطفلين

التوأم الياس وجورج أوالد أوصنا وكبرئيل خوري .تهانينا للمعتمدين

وذويهما ،وليحل نور الرب يسوع في حياتهما مدى الدهر.
 +أخوية صدى السريان:
بمناسبة عيد القيامة المجيد وبكامل الفرح تعلن أخوية صدى السريان في

كنيسة مار يعقوب للسريان األرثوذكس في مونتريـال ،عن أول نشاط لها
في مطعم ليالي بيروت المصادف في  61نيسان  0261الساعة

التاسعة مسا ًء بمبلغ  $32للشخص الواحد و  $61لألطفال من  1الى
 60سنة .ولحضانة األطفال في المطعم  $61للحجز واإلستعالم الرجاء
االتصال بالسيد صليبا شمعون على الرقم:

تتمنى لكم أخوية صدى السريان قيامة مجيدة.

)(514-449-9543

 +جميعة السيدات:
تعلن الجمعية لكنيسة مار يعقوب النصيبيني عن إفتتاح النادي العائلي

كل سبت من أول شهر في مركز صالتنا على هنري بوراسا يتخلل اللقاء
برامج ترفيهية واول سبت سيفتتح النادي في السادس من شهر أيار عام

مساء ،الدعوة عامة ومجانية فأهالً بكم جميعاً.
 0261الساعة السابعة
ً

 +لمتابعة النشرة عبر األنترنيت الرجاء زيارة موقع الكنيسة بإشراف
األب كميل إسحق www.SyrianOrthodoxChurch.com

