
التقليد الكنسى أقوال عن   

وع ال +  ا ينب يھا يجد فيھ اريخ قديس اد الكنيسة وأصوامھا وت نشكر هللا أن االنسان الذى يعيش حسب أعي
 .فيفيض من بطنه أنھار ماء حية تنبع إلى حياة أبدية . ينضب من الحركة الباطنية والتأمل 

اول  + اً .. ما أجمل تقليد كنيستنا فى سر التن اء لكى يصبح تمام ة بالم ا تمزج عصير الكرم اءإنھ  دم وم

  ..كالذى خرج من الجنب اإللھى 
ى الصوم  + عياء ف فر أش ة س ا فرصة دراس ذين أعطون ل ال ة األوائ اء الكنيس راً آلب كر أوالً وآخ دم الش نق

  .الكبير
دأ . من سفر أشعياء النبى كل يوم من أيام الصوم الكبيرلتزمت الكنيسة بضرورة قراءة جزء ا + الصوم يب

ة ة وينتھى بالقيام ة. بالتوب ا اإلصحاح السادس والستون . واإلصحاح األول من أشعياء يتحدث عن التوب أم
  .فيتحدث عن القيامة وميالد الكنيسة يوم الخمسين 

دماء المصريي 29من التوافق العجيب أن يكون  + د ق يم برمھات عن ع شم النس د الربي  Swmن ھو عي

`nnicim  زروع تان ال د .. أى بس الى لعي وم الت ى الي ر ف د الصوم الكبي ا بع ى م ة إل ة القبطي ه الكنيس ذى نقلت ال

  .القيامة
  .بشارة بالذى اتحد بطبيعتنا فضمن لنا الحياة األبدية.. البشارة .. برمھات ھو يوم الكرازة  29إن يوم  +

  .فأحيا موت نفوسنا وأجسادنا .. أسكن روحه فينابشارة بالذى قام و +

ل، ودعوة المخدومين  + ة اإلنجي الة الخدام لخدم ة تثبيت رس د الرسل ھو بمثاب إن غسل األرجل فى عي

  .لقبول التوبة 
  .الروح القدس فى حياة الخادم لعمل وتكريم الخدمة عيد ھو الرسل عيد +

ة + وم القيام رب أى ي وم ال و ي د ھ وم األح داس ..  إن ي ى طول ق ة أول ا قيام ذلك فالكنيسة رتبت ألبنائھ ل

  :األحد
  .أغلب أناجيل باكر يوم األحد على مدار السنة تتحدث عن زيارة المريمات للقبر والقيامة من األموات +

  .يقال فى إنجيل عيد القيامة ويقال كل يوم أحد" .. ھذا ھو اليوم الذى صنعه الرب " لحن "  +

  ..تقول ألنك أنت حياتنا كلنا ، ورجاؤنا كلنا ، وشفاؤنا كلنا ، وقيامتنا كلنا  أوشية اإلنجيل +
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