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تعمق در مرگ مسیح همراه با آیات کتاب مقدس

دوستان گرامی  ،بمناسبت فرا رسیدن هفته مقدس که در

طبق آموزه اعتقادی کلیسای مقدس  ،ما مسیحیان

طول آن مهمترین اتفاقاتی را که برای خداوند ما عیسی

معتقدیم که پیوندی مستقیم بین مرگ و گناه وجود دارد،

مسیح رخ داده  ،یعنی مرگ و رستاخیز او  ،احیا و ستایش

در این مورد پولس رسول می فرماید " :گناه بوسیله یک

خواهیم کرد شما را دعوت می کنم تا با قلبی پشیمان و

انسان به جهان وارد شد و این گناه مرگ را به همراه آورد،

مملو از ایمان و امید به رنج و مرگ سرور و نجات دهنده

در نتیجه چون همه گناه کردند مرگ همه را در بر

ما تأمل و تعمق کنیم و از فیض آن بهرمند شویم  .در

گرفت" (رساله به رومیان باب  5آیه  . )12لیکن خدای

وهله اول باید گفت که مرگ برای هر انسان اتفاقی است

مهربان  ،به علت محبت عظیمش نسبت به بشر نگذاشت

ناگوار  ،غم انگیز و ترسناک که به همه امیدها و انتظارها

تا مرگ بر او برای همیشه تسلط پیدا کند و وعده نجات را

پایان می بخشد  ،به همین دلیل هر کسی سعی می کند

با فرستادن پسر محبوبش اعالم نمود .اشعیای نبی مژده

تا به فکر او نباشد و آسوده خاطر زندگی کند  ،لیکن

آمدن منجی عالم را اینطور بیان می کند" :قومی که در

چنین تفکری درباره مرگ عاقالنه و واقع بینانه نیست

تاریکی سالک بودند  ،نور عظیمی دیدند  ،به آنها که در

چون حوادث و اتفاقات روزانه ما را از مرگ اشخاص

سایه مرگ زندگی می کردند نوری درخشان تابید .ای

متعددی با خبر می کنند .عالوه بر این تاریخ بشریت به ما

خداوند چه شادی بزرگی به آنها بخشیده ای و چه

می آموزد که هیچ انسانی با قدرت و توانایی خویش

خوشحالی عظیمی به آنها داده ای  ،آنها از آنچه تو کردی

نتوانست از مرگ بگریزد .ما مسیحیان ایمان داریم به

بسیار شادمانند" (اشعیا باب  9آیه .)3-2

اینکه خدا انسان را برای مرگ و نابودی نیافرید  ،بلکه

نبوت اشعیا توسط خداوند ما عیسی مسیح به انجام رسید

برای زندگی و زندگی بهتر  .طبق کتاب مقدس خدا می

 ،او که با مرگش بر روی صلیب به مرگ چیره شد و امید

فرماید " :من خدای ابراهیم و اسحق و یعقوب هستم .

زندگی نو و جاودانی را به همه اقوام و ملتها عطا نمود.

خدا  ،خدای مردگان نیست  ،بلکه خدای زندگان است"

"نیش مرگ از گناه زهرآگین می شود و گناه از شریعت

(انجیل مرقس باب  12آیه  . )27-26و طبق انجیل یوحنا

قدرت می گیرد .اما خدا را شکر که او بوسیله خداوند ما

خداوند ما عیسی مسیح می فرماید " :من آمده ام تا

عیسی مسیح به ما پیروزی بخشیده است" (رساله به اول

آدمیان حیات یابند و آن را بطور کامل داشته باشند"

قرنتیان باب  15آیه . )57-56

(باب  10آیه .)10

دوستان عزیز  :روز جمعه مقدس  ،جمعه مردگان نیست ،

کرد و امید به رستاخیز و زندگی جاودانی را به ما بخشید؟

بلکه روزی است که مسیحیان در کلیساها جمع می شوند

"ما به خدایی ایمان داریم که خداوند ما عیسی مسیح را

تا با دلی آکنده از عشق و محبت و با پشیمانی عمیق

پس از مرگ زنده ساخت  .او به خاطر گناهان ما تسلیم

نسبت به گناه  ،کنار نجات دهنده ایشان همراه با مریم

مرگ گردید و زنده شد تا ما در پیشگاه خدا کامالً نیک

مقدس و یوحنای رسوالن و دیگر زنان  ،می ایستند تا به

محسوب شویم" (رساله به رومیان باب  4آیه .)25-24

آخرین سخنان پر مهر و امیدبخش که قبل از مرگش به
زبان آورده بود گوش فرا دهند .عیسی روی صلیب همان

از روح القدس بخواهیم تا در طول این هفته مقدس

بره خداست که آمد تا گناهان مردم را بردارد و ببخشد .در

هدایت کننده ما باشد .

انجیل یوحنا اینطور می خوانیم  ،هنگامیکه یوحنای
تعمید دهنده عیسی را می بیند چنین ندا سر میدهد :
"این است بره خدا که گناهان جهان را بر میدارد" (باب 1
آیه  .)29عیسی آن بره مذبوح است که اشعیای نبی
درباره او اشاره نمود" :او مظلوم شده تواضع نمود  ،دهان
خود را نگشود  ،مثل بره ای که برای ذبح می برند و مانند
گوسفندی که نزد پشم برنده اش بی زبان است  ،همچنان
زبان خود را نگشود" (باب  57آیه  .)7آری  ،مرگ عیسی
روی صلیب بیانگر رسالت اوست " :او آمد تا خدمت کند و
جان خود را فدای بسیاری سازد" (انجیل مرقس باب 10
آیه  .)45یکی از آخرین سخنان عیسی قبل از مرگش  ،از
این قرار بود " :ای پدر اینان را ببخش زیرا نمی دانند چه
می کنند" (انجیل لوقا باب  23آیه .)34
امروز مخاطبان این سخن ما هستیم  .سرور و نجات
دهنده ما عیسی مسیح می خواهد در این ایام مقدس و
پر از فیض و برکت ما را ببخشد تا از بند گناه و مرگ آزاد
شویم و به ملکوت او برسیم  .اما دریافتن این بخشش و
آزادی به هر یک از ما بستگی دارد  .آیا با کمال فروتنی
قبول می کنیم که گناهکاریم و به بخشش او نیاز داریم؟
آیا حاضریم از فیض راز اعتراف و آشتی استفاده کرده تا
با قلبی پاک در مراسم هفته مقدس شرکت کنیم و مورد
لطف و بخشش خدا قرار گیریم؟ ایا از ته قلب ایمان داریم
به اینکه عیسی مسیح با مرگ خود بر مرگ ما نیز غلبه

خدمتگزار شما
رمزی گرمو
اسقف اعظم خلیفه گری آشوری کلدانی کاتولیک تهران

دیدگاه قدیس اسحاق نینوایی درباره "روزه"
شاگرد :ب رای کسی که در روان خود موانع را به کناری نهاده و خود را آماده نبرد نموده است  ،سرآغاز این نبررد
بر علیه گناه از کجاست و چگونه می بینی؟
استاد :بر همه کس مسلم است که رنج و مشقت روزه بر سایر مبارزات رفیع تر است  ،بخصوص برای آنکسی که بر
علیه گناه درونش به مبارزه برخاسته است.
نشانه تنفر از گناه و تمایالتش برای کسانی که در این نبرد هستند  ،قابل رویت است زیرا اسلحه هایشران

روزه

داری و شب بیداری است .آنانکه عادت به روزه داری را دوست دارند  ،با عصمت و پاکی هم نشینند.
ایام روزه زمان مطلوب رشد فضائل است و کسی که روزه را نادیده بگیرد  ،توانایی بکارگیری فضائل را از دسرت
می دهد .در حقیقت اولین قربانی که در آغاز آفرینش برای آدم و حوا نهاده شد «منع خوردن یک چیز بود» کره
دقیقاً هم در این مورد شکست خوردند و سقوط کردند.
بنابراین قهرمانان مسابقه "ترس الهی" که خود را بخدمت فرمانهای الهی گمارده اند  ،دقیقاً از همین نقطره رروزه
مبارزات خویش را آغاز می کنند.
حتی نجات دهنده ما  ،عیسی مسری  ،پرس از وهرورت رتدمیرد در آبهرای اردن مبرارزه ات را از همرین را یدنری
"روزه" آغاز کرد« :اما عیسی پر از روح القدس بوده  ،از اردن مرا دت کرد و روح او را به بیابان بررد و مردت
همه کسانی که او را دنبال می کنند مبارزه خویش
همین نحو
 ...به
انسان»
طبيعت
چهل روز و چهل شب ابلیس او را تجربه نمود» «
کنند.آمیز سنتی هندی  ،داستانی هست درباره یک راهب پیرو هندو که کنار رودخانه ای در سکوت
حکمت
را در
هایمی
داستانآغاز
میاناساس
بر این
نشسته بود و «مانترا» ی (یعنی ذکر) خود را تکرار می کرد .روی درختی در نزدیکی او  ،عقربی حرکت می کرد که ناگهان از
روی شاخه به رودخانه افتاد .همین که راهب خم شد و عقرب را که در آب دست و پا می زد از رودخانه خارج کرد  ،جانور او
را گزید.
راهب اع تنایی نکرد و به تکرار مانترای خود پرداخت .کمی بعد عقرب باز به آب افتاد و راهب مانند بار قبل او را از آب درآورد
و روی شاخه درخت گذاشت و باز نیش عقرب را چشید .این صحنه چندین بار تکرار شد و هر بار که راهب  ،عقرب را نجات
می داد نیش آن را بر دست خود حس می کرد.
در همان حال یک روستایی بی خبر از اندیشه ها و نحوه زندگی مردان مقدس  ،که برای بردن آب به لب رودخانه آمده بود
با دیدن ماجرا  ،کنترل خود را از دست داد و با اندکی عصبانیت گفت« :استاد  ،من دیدم که تو چندین بار آن عقرب احمق را
از آب نجات دادی ولی هر دفعه تو را گزید .چرا رهایش نمی کنی جانور رذل را؟»
راهب پاسخ داد« :برادر  ،این حیوان که دست خودش نیست  ،گزیدن  ،طبیعت اوست».
روستایی گفت« :درست است ولی تو که این را می دانی چرا طرفش می روی؟».
راهب پاسخ داد« :ای برادر  ،خوب من هم دست خودم نیست  ،من انسان هستم  ،رهانيدن  ،طبيعت من است».

از انجیل مرقس 14/32-36

"نه آنچه خواست من است  ،بلکه رضای تو شود!"

شناختن اراده خدا همیشه کار آسانی نیست  ،و نه همیشه پذیرفتن آن و به جا آوردنش!
شاید این سختی ناشی از حسن تملکی است که در هر یک از ما وجود دارد و فکر می کنیم که می توانیم به راستی حاکم و
صاحب زندگیمان باشیم .و دقیقاً به همین دلیل نمی توانیم گاهی فرقی بین "من می خواهم این کار را بکنم" با "فکر می کنم
بهتر است این کار را انجام دهم" چیست؟
عیسی در لحظاتی که می خواست اراده پدر را بپذیرد  ،احساس کرد که به دیگران احتیاج دارد چون نمی خواست ندای "من"
به تنهایی عمل کرده باشد  ،پس به دعای دیگران متوسل شد (متی )26/38
عیسی در احواالتی بود که قبول اراده پدر را چندان راحت نمی دید  ،زیرا ترس و اضطراب وجودش را فرا گرفته بود .درست
عین هر کدام از ما وقتی می خواهیم تصمیمی بگیریم و یا باید کاری انجام دهیم که اصالً برایمان راحت نیست مثل :جنگیدن
برای چیزی و یا مثل عاشق شدن و انتخاب همسر ...
اما باید دانست که "ترس" در زمان انتخاب  ،باعث توکل ما به خدا (اگر با او ارتباطی داریم) و مراجعه ما به اطرافیانمان می
شود .احساس "ترس" خود نشان می دهم که چقدر نس بت به اهمیت آنچه می کنیم آگاه هستیم  ،به راستی ترس در چنین
مواقعی زبان جسم ماست  ،جسمی که زخم های زندگی را برداشته و به شدت خود را محتاج خدا می داند.
باید بتوانیم نامی بر ترسمان بگذاریم  ،عین مسیح که بر آن نام نهاد و خودش را به "پدر" سپرد.
چقدر مشکل است اط اعت کردن از ندای خدا برای ما ! این جنگ قدیمی بین آزادی و آزادانه تسلیم شدن است .جنگ دائم که
پس از مالقات انسان با خدایش آغاز می شود و ادامه می یابد .خدا می خواهد انسان را محبت کند و انسان به دنبال پرستش
خویش است .اگر بعد از گناه آدم و حوا  ،همان عشق و محبت نسبت به انسان در خدا نمانده بود  ،و متقابالً در انسان هم
قدرت آزادی انتخاب نمی بود  ،این رابطه پر مهر بین آفریدگار و آفریده اش غیر ممکن می بود.
محبت باید همراه با آزادی عمل باشد  ،تا ارتباط صادق رخ دهد :هر چه بیشتر انسان آزادی عمل داشته باشد کمتر بر خویشتن
خویش متمرکز می شود .کمتر به سوی بدی متمایل می شود و بیشتر به دنبال خواسته و رضای خدا می باشد  ،به همین
دلیل حضرت پولس می توانست بگوید:
من با مسیح مصلوب شده ام به طوری که دیگر آنکه زندگی می کند من نیستم  ،بلکه مسیح است که در من زندگی می کند...
(غالطیان  ) 2/20این من نیستم که دوست می دارم ؛ این محبت است که در من عشق می ورزد .به همین دلیل در زندگی یک
ایماندار تنها راه یافتن آزادی واقعی  ،اطاعت از رضای خداست .به این معنا که باید یاد گرفت تنها نیستیم و باید چنان رفتار
کنیم که حضور شخص دیگری را در کنارمان اصالً نادیده نگیریم ؛ می بایست خوب بودن را آموخت و این در حدی امکان پذیر
است که با خدا ارتباط داشته باشیم.
در این رابطه یک نویسنده شرقی روزی گفت :اطاعت گاهی با خود چنان تنهایی می آورد که از تنهایی صحرا هم شدیدتر
است ،و به همان اندازه اختیاری و آزاد!
به دنبال ان جام اراده خدا بودن باید شخص را شاد کرده و به او آرامش درون ببخشد و نه اینکه او را دچار غم و یأس و دلتنگی
نماید :انجام اراده خدا باعث آزادی شخص است.
زمانی که آزادی نباشد محبت و خالقیتی هم وجود ندارد و هیچگاه انسان نمی تواند به شکوفایی شخصیتش دست یابد.
باید خود را به خدا سپرد  ،اما به شکل فعال! این درست است که می بایست دعا کرد اما دعا کردن برای شنیدن  ،برای
فهمیدن و برای عمیق ترین محبت را دریافتن برای پیدا کردن راه زندگیمان نباید منتظر تلگرافی از آسمان باشیم  ،بلکه باید
در جستجو و فعالیت و زحمت بود.

به تو اي دوست جوان ...

«قدرت عشق»
درهاي قطار در یکي از ایستگاهها باز شد و ناگهـان سـکو
بعدازظهر با عربده و فحـ

هـاي نـاممهور مـردي در هـ

درختو  ،پدر پدربزرگ كاشته .فقط خدا مي دونـه از بـارون و
یخبندون سال آینده جان سال به در مي برده یا نه تا حـا
خيلي خوبه  ،هر چند كه خاک خونه مـون چنـدان

شکست .مردي تلوتلو خوران وارد واگن شد .او درشت هيکل

كه وضع

و مست بود و لباس كارگري بر تن داشت.

تعریمي نداره .وقتي ن ن باران مي آد  ،پسر  ،مي رر زیرا

عربده كشان تنه اي به یکي از زنـاني كـه ب ـه اي در ب ـل

مي شين و از بداي بارون لذ

داشت زد .با ضربه او زن بينوا چرخ زنان بر دامـان یـك زو

او چش ك زنـان نگـاهي بـه مـرد مسـت انـداخت .بـور

پير افتاد .واقعاً معجزه بود كه هيچ آسيبي به ب ه نرسيد.

خش گين مرد مست با ادامه بحبت هاي پيرمـرد نـرر تـر و

زو پير  ،هراسان و وحشت زده از جاي پریدند و بـه سـ ت

نرر تر مي شد و مشت هاي گره كرده اا بتدریج از ه بـاز

دیگر واگن خيز برداشتند .كارگر با لگـد پشـت زن را نشـانه

مي شدند .مرد گمت« :آره .من هـ مثـل تـو عاشـق درخـت

گرفت  ،اما سرعت او باعث شدكه لگد كـارگر بـه او ابـابت

خرمالوی »...

نکند .این حركت به قدري مرد مست را از كوره به در برد كـه

پيرمرد تبس ي كرد« :آره  ،معلومه .حـت دارر زن خـوبي هـ

ميله فلزي وسط واگن را چنگ زد و كوشـيد كـه آن را از جـا

داري».

بکند  ،یکي از دستهای

زخ ي شد و خون از آن جاري بود.

مي برر!»

مرد مست بي درنگ پاسخ داد« :نه  ،ندارر .ع رشـو داده بـه

آن زمان جوان بودر  ،و بدن به ابطالح رو فرر بود .سه سال

ش ا».

ت ار بود كه هـر روز از اول بـب ، ،هشـت سـاعت ت ـرین

سپس در حالي كه با تکان هاي منظ قطار به این طرف و آن

«آیکيدو» مي كردر .عاشق بزن بزن و دعوا بودر  ،فکـر مـي

طرف مي جنبيد  ،شروع به گریستن كرد.

كردر كه سرسخت و قوي هست .

«من زن ندارر  ،خونه ندارر  ،كار ه نـدارر  ،مـن از خـودر

از جاي كه برخاست با خود گمت « :این لحظـه اي اسـت كـه

متنمرر».

مهار

رزمي را به طور ع لي مورد آزمای

و امتحـان قـرار

اشك بر گونه های

روان شد  ،احساسي از نوميـدي شـدید

ده  .مردر ه در خطرند اگر من فوري كاري نکـن  ،بـدون

سرتاپاي وجودا را درنوردید.

تردید كسي آسيب خواهد دید».

ه انطور كه آنجا در قالب بي آ ی

مرد مست با مشاهده بلند شدن من دریافـت كـه مـي توانـد

بودر  ،خود را كثيف تر از او احساس كردر.

خش و غضب خود را روي من مت ركـز كنـد .او هـوار زنـان

قطار در ایستگاهي كه قرار بود پياده شـور  ،توقـف كـرد .در

گمت« :باشه! بهت درسي بدر كه تـا ع ـر داري مـزه اا را

اثنایي كه درهاي قطار باز مي شدند  ،شنيدر كه پيرمـرد مـي

فراموا نکني!»

گمت« :عجب  ،عجب  ،بنشين  ،اینجا برای تعریف كن ببين .

ثانيه اي قبل از ح له او  ،مردي با بداي بلندي گمت« :هـي!»

راست

خيلي سخته  ،راست

و پاک جـواني ایسـتاده

خيلي مشکله».

گوشخراا و كر كننده اما شاد و دلنواز بود .هر دوي

بار دیگر سرر را برگرداندر و بـراي آخـرین بـار نگاهشـان

پيري كه آنجا نشسته بود  ،خيره شـدی .

كردر .مرد مست روي بندلي ولو شده بـود و سـرا را بـر

پيرمرد با اشاره به او گمت« :بيا اینجا! بيا اینجا باه بـحبت

دامن پيرمرد گذاشته بود .پيرمرد بـه نرمـي و آرامـي موهـاي

كني ».

كثيف و ژوليده او را نوازا مي كرد.

مرد اطاعت كرد  ،انگار ت ار اختيارا دسـت او بـود .كـارگر

آن ه را كه من به زور بازو مي خواست انجار ده او با كل ا

مست گمت« :چرا باید با یه لعنتي مثـل تـو بـحبت كـن »

محبت آميز انجار داده بود .من به چشـ خـود شـاهد هنـر

پيرمرد با عالقه و جذبه ت ار پرسيد« :چي خـوردي  ،پسـر »

رزمي «آیکيدو» بودر و جـوهره آن چيـزي جـز عشـق و

مست گمت« :به تو مربوط نيست ».آب دهان مرد مسـت بـر

محبت نبود .من مجبورر این هنر رزمي را با روحيه اي كـامالً

بدای

ما به مرد ریز نق

روي لباس پيرمرد پاشيده شد.

متماو

پيرمرد گمت« :عاليه  ،پسر  ،عاليه .من ه گاهگداري عصرها

درگيري هاي مردر نيست و راه درازي تا رسيدن به آن دارر.

زیر درخت خرمالوي منزل ان مي نشين و ك ي مي نوش .

ت رین كن  .من هنوز شایسته حل و فصل معضال

و

«تري دابسن»

پيار نوجوانان ...
 -1عیسی سوار یک االغ شده و به اورشَلیم می آید .این پسن
کوچولو ب ای عیسی س ود منی ووادند .پندر و مهدرهنه هنم
شهوه ههی دروت بدست گ فته ادد ته دشهن بدهند که آدهنه
هم ووشحهل هستند .آدهه همه می وواهنند عیسنی پهدشنهه
آدهه بهشد( .لوقه )19

 -2عیسننی پههننهی یکننی ار شننهگ دادم را مننی شننوید .میمننوال
آدمههی ب رگ فقط پهههی وود را می شویند .آدهنه دوسنت
دداردد پهههی دیگ ان را بشویند.ولی مه بهید مثل عیسنی بنه
 -3عیسی به شهگ دانِ ووب وود شهم می ونورَد .این را «شنهم
آو » می گویند .او بنه شنهگ دادم منی گویند کنه بن ودی

م دم کمک کنیم  ،حتی وقتی ووشمهن دمی آید ای کنهر را
بکنیم( .یوحنه )13

یَهننودا س ن بهرهه را مننی آورد تننه او را بد دنند .بینند او را مننی
کشند .عیسی کشته شد ته مه را دجهت بدهد( .لوقه )22

 -4عیسی دعه می کند .او می دادد که ب ودی بن ای گنههنهن منه
کشته می شود .او ار ودا می وواهد که به او کمنک کنند .او
حهض است بمی د اگ ای وواست ودا بهشد .م و تو هنم
 -5حهال یک چی غمگی اتفهق می افتد .یهودا و س بهران آمده
ادد ته عیسی را بگی دد و بد دد .تمهم شهگ دان عیسنی فن ار

بهید مثل عیسی بهشیم .مه همیشه بهید آدچه ودا می وواهند
بکنیم( .لوقه )22

ک ده ادد چون می ت سیددد .آدهه کوشم دک ددد به عیسی
کمک کنند( .لوقه )22

 -6س بهرهه عیسی را پیم رئیسشهن که اسمم پیالتُس اسنت
آورده ادد .پیالتس می توادد عیسنی را آراد کنند .ولنی این
کهر را دمی کند  ،چون می ت سد م دم ار ای کهر ووششنهن
دیهید .پس دستور می دهد که عیسی را بکشند( .لوقه )23

 -7س بهرهه عیسی را می کشند .عیسی روی صلیب می می د .چ ا آدهه او را می کشند؟ آیه او کهر بدی ک ده؟ ده! عیسی می مین د
چون م و تو کهرههی بدی ک ده ایم .عیسی می گذارد ودا او را تندیه کند ب ای گنهههن مه( .لوقه )23

اخبار و تقویم کلیسایی
 یکشنبه  13اسمند  4 =96مارچ  ،2018چهارر روزهعهد عتيق :سمر پيدای

فصل  11آیه 32-1

رساله :روميان فصل  8آیه 27-12

انجيل :متي فصل  21آیه  23الي آخر باب
 15-اسمند  6 =96مارچ  ، 2018پنج ين سالگرد جلوس عاليجناب مارلوئيس رافائل ساكو بر كرسي پاتریاركي كليساي شرق آشوري كلداني كاتوليك

 یکشنبه  20اسمند  11 =96مارچ  ،2018پنج روزهعهد عتيق :سمر پيدای

فصل  16آیه  1الي آخر

رساله :روميان فصل  12آیه  1الي آخر

انجيل :یوحنا فصل  7آیه  37الي  52و فصل  8آیه  12الي 20
 یکشنبه  27اسمند  18 =96مارچ  ،2018شش روزهعهد عتيق :پيدای

رساله :روميان فصل  14آیه  10الي آخر

فصل  19آیه  1الي 7

انجيل :یوحنا فصل  9آیه  39الي فصل  10آیه 21
 28 -اسمند  19 =96مارچ  ،2018عيد حضر

یوسف شميع كليسا  .ن از این عيد یکشنبه شش روزه برگزار مي گردد.

 یکشنبه  5فروردین  25 =96مارچ  ،2018همت روزه و عيد اوشانارساله :روميان فصل  11آیه  13الي 24

عهد عتيق :ذكریا فصل  4آیه 14-8
انجيل :متي فصل  20آیه  29الي فصل  21آیه 22

-ت ار این همته پرهيز از گوشت و روز ج عه مقدس پرهيز از ت ار فرآورده هاي حيواني و روزه تا ظهر مي باشد

 9فروردین  29 =96مارچ  ،2018پنجشنبه مقدس  ،ن از ساعت  4:30در كليساي حضرعهد عتيق :خرو فصل  12آیه 20-1

یوسف برگزار مي گردد.

رساله :اول قرنتيان فصل  5آیه  8-7و فصل  10آیه  17-15و فصل  11آیه  23الي آخر

انجيل :متي فصل  26آیه  5-1و 30-14
 10فروردین  30 =96مارچ  ،2018ج عه مقدس ن ازساعت  5بعدازظهر دركليساهاي حضرعهد عتيق :اشعياء فصل  52آیه  13الي فصل  53آیه 12

یوسف و مری برگزار ميگردد.

رساله :غالطيان فصل  2آیه  17الي فصل  3آیه 14

 11فروردین  31 =96مارچ  ،2018شنبه مقدس  ،ن از شب عيد رستاخيز ساعت  11شب در كليساي حضـرشب در كليساي حضر

مری برگزار مي گردد.

عهد عتيق :یونس فصل  2آیه 10-1
انجيل :متي فصل  27آیه  62الي آخر

رساله :اول قرنتيان فصل  1آیه  18الي آخر

یوسـف و سـاعت 7

